
1 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 26.01. 

2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници 

Валентина Френкева, Стоян Димитров и  Хами Хамиев.  

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

 На заседанието присъстваха:  

г-н Валентин Василев –кмет на Община Разград, г-жа Галина 

Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; г-н Ердинч Хасанов - зам. - 

кмет на Община Разград; представители на общинска администрация; 

кметове на населени места, гости, журналисти, граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден и добре дошли на редовното заседание на Общински 

съвет Разград, днес 26.01. 2016 г..  

Уважаеми колеги, на банките си имате рекламни материали от 

Регионалния исторически музей, за които благодаря от ваше име за 

вниманието. За днешното заседание са се регистрирали 30 общински 

съветници. Очакваме към нас да се присъединят колегите Валентина 

Френкева, Стоян Димитров и Хами Хамиев. Имаме кворум, за да вземаме 

решения и на основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА и чл.53, ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015 – 2019 година откривам днешната сесия. 

 

Дежурен секретар на днешното заседание  е Емине Хасан, от 

групата на „ДПС”. 

 

Предлагам на вашето внимание обявения вече дневен ред, който 

включва три точки:  
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1.Докладни записки. 

2. Питане   и 

3.Текущи.  

 

Давам ви думата за обсъждане и предложения по дневния ред. Имате 

ли такива колеги?  

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ” 

Госпожо Председател, на основание чл. 54, ал.4 от Правилника за 

дейността на Общинския съвет предлагам, по извънредния способ, да бъде 

разгледана докладна записка относно:Допълнение на Решение № 872 по 

Протокол № 47 от 27.01.2011 г. на Общински съвет – Разград  относно 

извършване на строително монтажни работи на  Градски стадион. 

Завърших.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, колега Анастасов. Първо обаче ще прогласуваме 

дневния ред, а след това и Вашето предложение за включване по 

извънредния способ. И така колеги, имате ли предложения по така 

предложения дневен ред? Моля ви да пристъпим към гласуване, който го 

приема. Ще помоля дежурния секретар да отчита гласа на колегата Иво 

Димитров, който ще гласува с вдигане на ръка.  

 

 С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред се приема. 

  

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Подлагам на гласуване и внасяне на докладна по извънредния способ 

от колегата Наско Анастасов. Моля колеги, който е съгласен да гласува.  

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

приемаме за разглеждане докладната записка, с вносител Наско 

Анастасов, която влиза по извънредния способ в дневния ред. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Правя предложение тъй като бюджета е постъпил като №1 в 

деловодството, правя предложение той да мине последен да го разгледате, 

защото съгласно ЗМСМА първо трябва да се приемат Стратегията и 

Програмата за управление на общинската собственост на община Разград.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, проекта за бюджет на община Разград е постъпил под №18, 

но ще го разгледаме в края, след всички останали докладни записки. 

Предложението се прави от кмета във връзка с това, че имаме практиката 

да разглеждаме докладните записки по реда на тяхното постъпване.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така че пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 

20.  

Докладна записка от Иво Борисов Димитров – общински съветник 

Относно: Даване разрешение на „Общински пазари- Разград” 

ЕАД гр. Разград за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

отдаване под наем на земя – частна общинска собственост, включена в 

капитала на дружеството. 

Заповядайте, колега Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

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

включена общинска земя, находяща се на Централен общински пазар на 

ул. „Хан Омуртаг” гр. Разград, с идентификаторен номер 61710.505.1818, 

върху която са разположени Магазин № 14, с площ от 9 кв. м., собственост 

на ЕТ”Джеми-А95-Бедиха Реджебова”-представлявано от Бедиха 

Махмудова Реджебова и Магазин № 35, с площ 9 кв.м., собственост на 

ЕТ”Идея-Зютие Халилова”-представлявано от Зютие Акифова Халилова - 

находящи се на Централен общински пазар. С решение № 574 по Протокол 

№ 32/20.02.2006 г. на Общински съвет Разград, са сключени  договори за 

наем земя със собствениците на павилионите, за срок от три години.    Тъй 

като този срок изтича аз ви предлагам да вземем решение, с което да дадем 

разрешение на „Общински пазари- Разград” EАД гр. Разград да проведе 

търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земя – частна общинска 

собственост, както обясних за кои места става дума на Общинския пазар. 

Искам да направите една корекция в точка едно от решението, да 

допълните, че началната тръжна цена е от 150.00 лв. без ДДС на месец. 

Защото на комисии стана ясно, че не е изяснено дали е за целия срок или 
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на месец. Допълнете моля ви „ на месец”. Правя това предложение в 

писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Тази докладна записка е разглеждана в две постоянни комисии: 

постоянна комисия по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол и  постоянната комисия  по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 

организации. Моля председателите на тези комисии да докладват за 

взетите решения. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

На редовно заседание на постоянната комисия по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол на 

19.01. 2016 г. докладната записка бе разгледана и приета с решение  с 8 

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

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Господин Монев. 

 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана от  

постоянната комисия по законност и с 8 гласа „ЗА” без „против” и 

„въздържали се” беше приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя. 

Има ли желаещи? Не виждам. Изказвания, предложения за промяна и 

изменения. Искам само да допълните към предложението на колегата Иво 

Димитров, че началната тръжна цена е в размер на 150.00 лв. на месец без 

ДДС. 

 Пристъпваме към гласуване на така направеното предложение. 

Който е съгласен моля да гласува. 

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма,  „въздържали се” – 1, 

предложението на колегата Иво Димитров се приема.  

 

Пристъпваме към гласуване на докладната записка в цялост и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА гласуването е поименно. Моля да 

гласувате.  

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

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане на  ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 27 

 

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

включена общинска земя, находяща се на Централен общински пазар 
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на ул. „Хан Омуртаг” гр. Разград, с идентификаторен номер 

61710.505.1818, върху която са разположени Магазин № 14, с площ от 9 

кв. м., собственост на ЕТ”Джеми-А95-Бедиха Реджебова”-

представлявано от Бедиха Махмудова Реджебова и Магазин № 35, с 

площ 9 кв.м., собственост на ЕТ”Идея-Зютие Халилова”-

представлявано от Зютие Акифова Халилова - находящи се на 

Централен общински пазар. С решение № 574 по Протокол № 

32/20.02.2006 г. на Общински съвет Разград, са сключени  договори за 

наем земя със собствениците на павилионите, за срок от три години.     

С решение № 369 от Протокол № 23/28.04.2009 г. на Общински 

съвет Разград, договорите за наем земя със собствениците на 

павилионите са удължени за срок от седем години. Поради изтичане на 

десетгодишния срок на договорите, следва да се проведат търгове за 

отдаване под наем на общинска земя, върху която са монтирани 

павилиони, собственост на посочените по-горе  наематели. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 22, 

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

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

Общински съвет гр. Разград за осъществяване на стопанска дейност 

на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и 

чрез общински предприятия и във връзка с писмо с изх.  №  РД-05-

004/12.01.2016 г.  на Изп. директор на „Общински пазари – Разград” 

ЕАД,  Общински съвет  гр. Разград, след поименно гласуване, с 30 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

Разград да проведе търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 

земя – частна общинска собственост, с обща площ 18 кв.м.,   находяща 

се на Централен общински пазар на ул. „Хан Омуртаг”  гр. Разград, с 

идентификаторен номер 61710.505.1818., върху която са разположени 

маг.№14-собственост на ЕТ „Джеми-А-95-Бедиха Реджебова” – 

представлявано от Бедиха Махмудова Реджебова и маг. № 35- 

собственост на ЕТ „Идея- Зютие Халилова” – представлявано от 

Зютие Акифова Халилова за срок от три години с начална тръжна 

цена в размер на 150.00 лв. на месец без ДДС. 

2. Търговете с тайно наддаване за отдаване под наем по т. 1 да се 

проведат при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от 

Наредба № 3 на Общински съвет гр. Разград за осъществяване на 

стопанска дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 

общинско участие и чрез общински предприятия. 
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3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари – 

Разград” ЕАД гр. Разград изпълнението на решенията по т. 1и по т. 2.  

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с  №23. 

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

Разград 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на 

общинската собственост на територията на Община Разград за 

периода 2016г.-2019 г. 

  Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, 

Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската 

собственост. Стратегията  е за срока на мандата  и се приема по 

предложение на кмета на общината. С нея се определя политиката за 

развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. 

В посочените ми правомощия ви предоставям настоящето предложение  за 

приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на 

територията на Община  Разград за периода 2016г. – 2019г. Стратегията е 

изготвена в съответствие с регламентираните със ЗОС задължителни 

изисквания. 

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

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

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

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост предлагам на 

Общински съвет Разград  да вземе следното Решение:  

1.Приема Стратегия за управление на общинската собственост на 

територията на Община Разград за периода 2016г.- 2019 г., приложена към 

настоящото решение и представляваща неразделна част от същото. 

2. Стратегията за управление на общинската собственост  на 

територията на Община Разград  за периода 2016г.-2019г. да бъде 
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публикувана в местен вестник и на интернет – страницата на Община 

Разград в едномесечен срок от приемането й. 

3. В изпълнение на Стратегията за управление на общинската 

собственост на територията на Община Разград за периода 2016г.- 2019 г., 

Общински съвет Разград да приеме годишни програми за управление  и 

разпореждане с имотите – общинска собственост. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в постоянните комисии: 

постоянна комисия по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол и  постоянната комисия  по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 

организации. Моля, господин Анастасов, да докладвате за гласуването в 

комисията. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

На заседанието докладната записка бе подкрепена с 10 гласа „ЗА”, 

без „против” и „въздържали се”.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Господин Монев, постоянната комисия по законност. 

 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със 7 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се” докладната записка 

беше приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя, 

относно тази докладна записка. Имате ли въпроси? Можете да направите 

изказвания, както и предложения за изменение. Ако нямате такива моля да 

пристъпим към гласуване.  

  

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№28 

 

В съответствие с изискванията и правомощията, предоставени 

му от разпоредбата на чл.8, ал.8 от Закона за общинската 

собственост/ЗОС/, Общинският съвет следва да приеме за срока на 

мандата си Стратегия за управление на общинската собственост, 
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която да определи политиката за развитие на общинската собственост 

и стопанската дейност на общината. 

 В изпълнение на посочената разпоредба е депозирано 

предложение  на кмета на  Община Разград за приемане на Стратегия 

за управление на общинската собственост на територията на Община  

Разград за периода 2016г. – 2019г. Стратегията е изготвена в 

съответствие с регламентираните със ЗОС задължителни изисквания. 

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

ЗМСМА,  чл.8, ал.8 и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл. 

1а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска 

собственост, Общински съвет Разград, с 30 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – 1,   

 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема Стратегия за управление на общинската собственост 

на територията на Община Разград за периода 2016г.- 2019 г., 

приложена към настоящото решение и представляваща неразделна 

част от същото. 

2. Стратегията за управление на общинската собственост  на 

територията на Община Разград  за периода 2016г.-2019г. да бъде 

публикувана в местен вестник и на интернет – страницата на Община 

Разград в едномесечен срок от приемането й. 

3. В изпълнение на Стратегията за управление на общинската 

собственост на територията на Община Разград за периода 2016г.- 

2019 г., Общински съвет Разград да приеме годишни програми за 

управление  и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т Р А Т Е Г И Я 
ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД  

ЗА ПЕРИОДА 2016г. – 2019г. 
 

Стратегията за управление на общинската собственост на територията на 

община Разград за периода 2016г - 2019г. определя политиката за развитие на 

общинската собственост и стопанската дейност на Община Разград.  



10 

 

Стратегията е основният документ за определяне на дългосрочните цели и 

приоритети на политиката при развитието и управлението на общинската собственост. 

Тя дава стратегическите направления и равнища на местната политика в областта на 

управлението на общинската собственост, определя стратегическите насоки на 

политиката в тази област и представлява отправна точка за регламентиране на 

конкретизацията на тази дейност. 

Стратегията за управление на общинската собственост на територията на 

община Разград за периода 2016г. – 2019г. включва и доразвива положителните 

практики на политиката за управление на общинската собственост през последните 

години, като ги приобщава към целите и приоритетите на Общинския план за развитие. 

Стратегията за управление на общинската собственост на територията на 

Община Разград за периода 2016г. - 2019г. се приема в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от 

Закона за общинската собственост. 

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ- ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

1. Основна цел- реализиране на конституционния принцип за упражняване 

правото на собственост върху общинските имоти и използването й в интерес на 

териториалната общност, както и този, визиран в основния нормативен акт, 

регламентиращ въпросите, свързани с общинската собственост - Закон за общинската 

собственост- управляване в интерес на населението в общината, съобразно 

разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. 

За постигането на основната цел, приоритет ще бъдат следните подцели: 

1.1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната 

среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм. 

                 1.2.    Опазване и подобряване на екологичната среда. 

                  1.3. Провеждане на внимателна и сигурна управленска политика,   га- 

рантиране на качествено и ефективно управление чрез модерен мениджмънт и 

повишаване приходите от стопанисване на общинската собственост. 

2. Основни принципи: 

2.1. Законност; 

2.2. Приоритетност на обществения интерес; 

2.3. Публичност; 

3. Приоритети: 

3.1. Нормативно, функционално и организационно оптимизиране на дейността 

по придобиване, управление и разпореждане с имотите- общинска собственост. 

Анализът на вътрешната нормативна уредба идентифицира след влезлите в сила 

изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

частични несъответствия с действащата законова рамка. Това налага мерки и действия 

в следните сфери: 

3.1.1. Вътрешно нормативна рамка- нормативни актове на Общински съвет: 

• Усъвършенстване на нормативната уредба и произтичащите от нея правила, 

процедури и системи за управление, целящи гарантиране законосъобразно 

управление на общинската собственост; 

• Приемане на  годишна програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост; 

   3.1.2. Функционално- организационна рамка: 

• Извършването на периодичен анализ на състоянието на общинската собственост; 
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• Осъществяване на  контрол по сключени договори по реда на Закона за общинската 

собственост, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за 

концесиите  с цел превенция относно недопускането на неизпълнение на договорни 

задължения и предприемане на своевременни мерки; 

• Поддържане на публичен регистър на общинските предприятия; 

• Поддържане на публичен регистър на търговските дружества с общинско участие; 

• Поддържане на главен регистър на имотите – публична общинска собственост и на 

имотите – частна общинска собственост; 

• Развитие на капацитета за системно наблюдение върху приложението на 

националните политики и произтичащото от тях законодателство, с възможност за 

извършване на своевременни изменения и допълнения и разработване на 

предложения за промени. 

 

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, 

КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ 

ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 С  влизане в сила на Закона за общинската собственост от 01.06.1996 година 

започна процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и 

към настоящия момент. В годините след това беше  променяно  правното 

регламентиране на съставянето на актовете за общинска собственост.До приемането на 

Закона за изменение и допълнение  на Закона за общинската собственост  през юни 

2008   година за актуването на  имоти, които са общински по смисъла на закона,  но  са 

с актове за държавна собственост, се изискваше предварително отписване от актовите 

книги за държавна собственост, което забави изключително много този процес. При 

всички останали случаи проучването и актуването на имоти се извършваше при 

наличието на инициатива за разпореждане и управление с конкретния имот. 

Ограниченията в актосъставянето, а оттам и в управлението и разпореждането с 

общински имоти се дължат и на факта, че не за всички имоти има действащи планове за 

регулация. Всичко това прави на практика процесът на актуване на непрекъсваем. 

Видовете имоти, подлежащи на отдаване под наем или на разпореждане са следните: 

 

                                              1.Незастроени имоти 

Незастроените имоти по своето предназначение са основно с търговска, 

производствена, складова дейност и жилищно застрояване. Терените с това 

предназначение, изключая тези за жилищно строителство се намират предимно  в 

общинския център, в промишлените зони на града. Те обикновено са с площ над 3000 

кв.м. и представляват най-голям интерес за потенциални инвеститори. Подходящо е и 

върху тях да се учредява право на строеж или да бъдат предмет на продажба, с цел 

подкрепа на потребностите на бизнеса и по този начин подобряване на условията за 

икономическо развитие и растеж.  Не е целесъобразно те да бъдат отдадени под наем. 

Терените за жилищно застрояване са предимно в общинския център и в населените 

места на общината и са с площ до 1000 кв.м. Учредяването на право на строеж върху  

терени за изграждане на  жилищни сгради дава възможност Общината при 

провеждането на тръжните процедури да  определи условия, при които да може да  

придобие нови жилищни имоти. Резервите при разпореждане с общински незастроени 

имоти трябва да се търсят в разработване на методика за изследване на потенциала на 

всеки терен, съобразно предвижданията на общия градоустройствен план и в случай на 

необходимост да се променя предназначението му. 

Нови възможности бяха предоставени  със създаването и функционирането на  

Бизнес зона „Перистър”, където  вече се изпълняват поставените цели, изразяващи се в: 
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подобряване на условията за бизнес в общината, осигуряване на трайна заетост, 

стимулиране на конкуренцията и подобряване на услугите, осигуряване на средства за 

допълнителни инвестиции,  доизграждане и поддържане на зоната. 

2.Застроени имоти 

2.1. Жилищни имоти 

Община Разград разполага с 198 жилища, от които 179 апартамента и 19 къщи. 

     Общата застроена площ на жилищните имоти е 11561 кв.м., в това число:  

- апартаменти – 10192 кв.м. кв.м. 

- къщи - 1369 кв.м. 

Жилищният фонд е стар и амортизиран. За това свидетелства  и обстоятелството, че 

187 жилища, от които  19 къщи са построени преди повече от 25 години. Над 89% от 

жилищата са в сгради с етажна собственост, което създава трудности при тяхното 

управление и поддръжка, особено на апартаментите на последен етаж - 23 броя. 

Къщите – общинска собственост са разположени в междублокови пространства, 

запазени след извършени отчуждавания и с малки изключения имат траен 

градоустройствен статут. 

Поддръжката им е скъпа и предвид сравнително ниската /социално ориентирана/ 

наемна цена – икономически неоправдана. 

Поради крайно ограничения жилищен фонд и трайната необходимост от 

предоставяне на общински жилища на социално слаби семейства, предмет на 

разпореждане е удачно да бъдат само апартаментите на последен етаж и къщите с траен 

статут.  

                                           2.2 Нежилищни имоти 

В  нежилищните общински имоти се включват: имоти, предназначени за 

изпълнение на функциите на местното самоуправление и местната администрация, 

имоти  за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и имоти, 

представляващи  търговски и  производствени обекти, ателиета, офиси, лекарски 

кабинети, складове и др. 

 Първата група имоти има статут на имоти – публична общинска собственост. Части 

от тези имоти са предоставени безвъзмездно за управление на държавни учреждения и 

структури, изведени на регионален принцип за осъществяване на тяхната дейност. 

 Втората група имоти, задоволяват обществени потребности от социален, просветен,  

културен и спортен характер . Те също са публична общинска собственост и  могат да 

бъдат отдавани под наем, при условие, че не се пречи на дейността на лицата, които ги 

управляват.  

Третата група  общински нежилищни имоти  могат да бъдат предмет на 

разпоредителни сделки  или могат да бъдат  отдавани под наем. 

 Към настоящия момент може да се отчете,  продажбите на сграден фонд  от тази 

група   в голяма степен са приключили. 

 

3.Общински поземлен фонд 

Общинският поземлен фонд включва земеделски земи в 20 землища с обща площ 

54425 дка.Земеделските имоти са с различен начин на трайно ползване като с най-

голям дял са пасищата и мерите /72,15%/, следват нивите /13,45%/, лозята /2,85%/ и 

други /11,55%/.  

През изминалата 2015 година бяха извършени нееднократно изменения и 

допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в 

правилника за неговото прилагане. В измененията и на двата нормативни акта 

съществено място заема реда за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и 

ливади  от общинския поземлен фонд, както и произтичащите от това задължения на 
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общинските съвети и общинските администрации. Основното задължение на  

общинския съвет е да приеме  решение за размера и местоположението на мерите и 

пасищата  за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на 

отглежданите пасищни животни  на територията на съответното землище,  да приеме 

правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината и  годишния 

план за паша, да даде съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване и да определи задълженията на общината и ползвателите за 

поддържането на мерите и пасищата.Пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, 

както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и за земи по чл.31, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

Земеделските земи с начин на трайно ползване  ниви  са отдадени под наем по реда 

на Закона за общинската собственост. В резултат на проявен интерес за продажба на 

земеделски имоти, намиращи се в близост до населените места, представляващи тъй 

наречените „ясаци” се организират тръжни процедури за продажба на такива имоти. 

Подобна е практиката при изявилите желание за закупуване на  новообразувани имоти 

в землището на гр.Разград, представляващи земеделска земя по смисъла на §4 от 

ЗСПЗЗ, за които се организират тръжни процедури за продажбата им. На друга част от 

заинтересованите, отговаряща на условията на чл.35, ал.3 от ЗОС се извършва 

продажба на общински  имоти в качеството им на собственици на законно построени 

сгради в тях. 

Поради засиления интерес от страна на пчеларите ще продължи да се дава 

възможност, в съответствие с изискванията на  Закона за пчеларството,  за  учредяване  

възмездно право на ползване върху общински имоти и части от тях за поставяне на 

пчелини. 

Налице са очаквания за по-голям интерес и за предоставяне под аренда на 

земеделска земя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 

 

4.Общински горски територии  

Площта на общинските горски територии е в размер на  13696,5 ха. В тях се 

извършват дейности по ползване на дървесина и недървестни горски продукти, 

залесяване в следните посоки: в зрели невъзобновени насаждения, попълване на 

редини, отглеждане на култури, подпомагане на естественото възобновяване, 

отглеждане на млади насаждения чрез извеждане на отгледни сечи без материален 

добив, грижа за здравословното състояние на горските екосистеми, борба с незакония 

дърводобив и бракониерството . 

За осъществяване на социалната политика Община Разград предоставя на 

населението на общината дървесина на възможно най-ниски цени, предоставя 

безвъзмездно дървесина за отопление на военни инвалиди, ветерани от войната, 

пенсионерски клубове, читалища, училища, детски градини, религиозни учреждения. 

Общината, чрез ОП ”Разградлес” гр.Разград извършва самостоятелно дейностите в 

общинските горски територии, като по този начин създава предпоставка за създаване  

на нови работни места за населението в общината. Около 50%  от предвидената  за 

добив дървесина по горскостопански план се предоставя на населението за огрев. 

Останалата дървесина, която не представлява интерес като черен бор, липа и акация се 

предоставя за промишлени цели. 

  

III. НЕОБХОДИМОСТ НА ОБЩИНАТА ОТ НОВИ ИМОТИ И СПОСОБИ 

ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ  

1. Необходимост от нови имоти 
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С утвърждаване на ролята на местното самоуправление местната власт е 

заинтересована от най-ефективно управление и използване на цялата недвижима 

собственост. Община Разград винаги се е отнасяла отговорно и с разбиране към 

потребностите на структурите на централната власт. Тя е предоставила безвъзмездно за 

управление  много общински имоти  и части от тях за осъществяване на дейността на 

държавните  учреждения в областния център.  

Същевременно в  Община Разград постоянно се получават искания за 

настаняване в имоти – общинска собственост не само от държавни структури, но и от 

обществени, неправителствени и  отраслови организации, както и от политически 

партии. Това налага да се търсят други възможности за задоволяване на тези 

потребности. 

В момента Община Разград има потребност от: 

- жилищни имоти за реализиране на своята социална политика; 

-  сгради за задоволяване на обществени потребности в резултат на новите 

отговорности на местното самоуправление; 

- имоти за задоволяване на нуждите на организации по силата на нормативен 

акт; 

- имоти, свързани с реализацията на хора в неравностойно положение. 

                             2.Способи за придобиване на нови имоти 

Основните способи за придобиване на нови имоти от Общината са: 

- чрез правна сделка; 

- по силата на закон; 

- чрез ново строителство; 

- чрез дарение. 

Сделките, които Община Разград осъществява по първия способ са свързани с 

придобиване на нови имоти  по целесъобразност или са били свързани с  прекратяване 

на съсобствеността върху съсобствени имоти и откупуване на частта от другия 

съсобственик.  

 При втория способ са изготвят  предложения до Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството за придобиване в собственост на държавни имоти, на 

основание чл.54, ал.1 от Закона за държавната собственост. В повече от случаите става 

въпрос за закрити държавни училища, обекти на МО и МВР и други държавни 

ведомства, които след обявяването им от публична в частна държавна собственост да се 

прехвърлят в собственост на Общината.Практиката в тези случаи показва, че това е 

дълга процедура, тъй като преди приемането на решение в този смисъл се извършват 

съгласувания понякога с няколко ведомства. 

 

IV. НАСОКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Реализирането на стратегията за управлението на общинската собственост ще се 

извърши в следните насоки: 

1.Осъществяване  на преглед на поземлените имоти и промяна на 

предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал. 

2. Извършване на анализ на начина на ползване на земеделските земи – 

общинска собственост и изготвяне на предложения за по-ефективно управление. 

3.Обновяване на съществуващия жилищен фонд, търсене на възможности за 

неговото увеличаване чрез ново строителство. 

4.Продължаване на политиката за управление и стопанисване на ОГФ в 

социално направление и търсене на по-висока доходност в стопанското управление. 

5Съобразяване с предвижданията на новия общ устройствен план на гр.Разград,  

след неговото приемане. 
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6. Усъвършенстване на ползваната информационна система по регистрирането и 

управлението на общинската собственост. 

 

Настоящата стратегия е изготвена на основание изисквания на Закона за 

общинската собственост и е приета с Решение № 28 по Протокол №4 от 26.01. 

2016 г.  на ОбС Разград.  

 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №24. 

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

Разград 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост за 2016 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми колеги, в началото на всеки мандат Общинският съвет  

приема Стратегия за управление на общинската собственост по 

предложение на кмета на общината, с която се определя политиката за 

развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. 

В изпълнение на стратегията се приема годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост. В посочените ми 

правомощия ви предоставям настоящето предложение за приемане на 

Програма за управление и разпореждане с  имоти-общинска собственост за 

2016 година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 

реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост.  

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

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

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

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам на 

Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост, приложена към настоящото решение и 

представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2016 година да бъде публикувана в местен вестник и на 

интернет – страницата на Община Разград в едномесечен срок от 

приемането й. 
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3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в постоянните комисии: по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и  по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. Господин Анастасов, за 

комисията по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

На заседанието на комисията докладната записка бе подкрепена с 10 

гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Господин Монев, постоянната комисия по законност. 

 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със 7 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се” докладната записка 

беше подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Колеги, имате възможност да зададете своите въпроси към 

вносителя. Откривам дебат по докладната. Изказвания. Да, заповядайте 

госпожо Неделчева. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

 Извинявам се, че пропуснах малко момента. Един въпрос имам към 

вносителя: Касае се за имотите, които вече са отдадени или предстои да 

бъдат отдадени на концесия. В предходния мандат беше заявен интерес от 

собствениците на Футболен клуб „Лудогорец” стадиона да им бъде 

отдаден на концесия, което естествено пък ще облекчи общинската хазна 

защото вече няма да бъдат правени разходи за издръжката на стадиона. 

Водени ли са разговори и заявен ли е този интерес т.е. поддържат ли този 

интерес? Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други въпроси? Няма такива. Господин Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 
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 Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Неделчева, мисля че 

Вие присъствахте също по време на комисиите на разговорите с 

Футболния клуб. Не присъствахте ли? Не. Вас Ви нямаше. Извинявайте. 

Имат заявен интерес разбира се за концесия. Доста дълго беше 

заседанието. Могат да се отчетат нещата, които бяха коментирани там. По 

този повод е и докладната записка, която е внесена от Наско Анастасов – 

председател на постоянната комисия по управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Община 

Разград има готовност. Има готов проект за концесионен договор и 

предстои неговото внасяне в Общински съвет. Това е което мога да кажа 

към днешна дата.   

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Само за повече информация на всички колеги да кажа, че на 22 

януари 2016 г. се проведе извънредно заседание на постоянната комисия 

по управление на общинската собственост точно във връзка с този въпрос, 

който е важен за общината и касае наистина една съществена общинска 

собственост, която вълнува много наши съграждани. Така, че именно на 

базата на тази среща, на която присъстваха както представители на 

общинска администрация така и госпожа Газдова като представител на 

Футболен клуб „Лудогорец” се стигна до такова решение тъй като една 

такава концесия изисква продължително технологично време за нейното 

случване. И точно на базата на тези разговори, които се водиха на това 

извънредно заседание на постоянната комисия се стигна и до внасянето на 

тази докладна записка, която ще разгледаме преди бюджета на община 

Разград за 2016 година. Колеги, ако нямате повече въпроси давам ви 

възможност за изказвания, за предложения за изменения и допълнения. 

Ако нямате такива закривам дебата и пристъпваме към гласуване. 

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№29 

 

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

собственост, Общинският съвет приема годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема до 

приемането на бюджета на общината за съответната година и може да 

бъде актуализирана през годината, като при необходимост се 

извършва и актуализация на общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано  

предложение от кмета на Община Разград за приемане на Програма за 
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управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 

реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост. 

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

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

1а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска 

собственост, Общински съвет Разград, с 30 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост, приложена към настоящото решение и 

представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2016 година да бъде публикувана в местен 

вестник и на интернет – страницата на Община Разград в едномесечен 

срок от приемането й. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на 

общинската собственост на територията на община Разград за периода 2016-2019 

година. 

2.Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на 

приоритетите за изпълнение на стратегията. 

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

общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2016 год. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

А ПРИХОДИ: 1 673 833 лв., в т.ч.  
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• от наеми- 1036833лв., в т.ч.133 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от продажби по реда на ЗОС 487 000лв. 

• от вещни права 105 000лв., в т.ч.100 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от концесии 45 000  лв. 

 

1. От незастроени имоти 

1.1.Наем : 34броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти -  36222лв. 

1.2 Продажби : 6 броя имота-157 000лв.                                                                                                                               

1.3.Вещни права-5броя -100 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

 

2.От застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем : 178 броя имоти –93 301лв. 

2.1.2 Продажба 8 броя-100 000лв. 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем : 142броя– 487 310лв., в т.ч.40броя  на стойност 133 000лв. за Бизнес зона 

„Перистър” 

 

2.2.2. Продажба : 10 броя 150 000лв. 

2.3. Вещни права 7 броя -5000лв. 

3.От общински поземлен фонд 

3.1.Наем  и аренда:  420 000лв. 

3.2. Продажба : 50броя имота – 80 000лв. 

 

4.Имоти, предоставени на концесия : 6 броя –45 000лв. 

 

Б. РАЗХОДИ : 101 000лв. 

1. За изготвяне на оценки- 5 000лв. 

2. За обяви-1 000лв. 

3. Издаване на скици и удостоверения-5 000лв. 

4. За отчуждителни процедури  -10 000 лв. 

5. За текущи и основни ремонти на общински имоти-50 000 лв. 

6.За изготвяне на концесионни анализи-10 000лв. 

7. За изготвяне на технически паспорти на общинския сграден фонд-20 000лв. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2016 

ГОДИНА 

1.Незастроени имоти 

1.1.Наем-общо имоти, отдавани под наем 34 броя, в т.ч. с предстоящи процедура -

2броя, както следва: 

1.Терен, Разград, южната страна на моста до автогарата за обект за продажба на билети; 

2. Терен, Разград, местност „Пчелина”, срещу  бившия „Горски кът” за обект за 

търговска дейност. 

 

1.2 Продажби -6 броя 

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

2. Имот №61710.502.6154,Разград, ул.”Ст.Зорзанов” №16, 472кв.м 

3. Парцел ХV-580, кв. 37 с.Пороище, ул.”Доспат”№5-725 кв.м 

4. Имот №419, кв.84, с.Ясеновец,ул.”Вежен” №55, 1745кв.м 
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5. Имот №61710.502.7205, ул.”Места”, 45кв.м 

6. Имот №61710.505.572, Разград, ул.”Костур”№24, 3016кв.м 

  

1.3.Вещни права-5 броя 

1.  Имот №61710.505.7327, гр.Разград, ул.”Транспортна” №6А, Бизнес зона „Перистър”; 

2.  Имот №61710.505.7209, гр.Разград, ул.”Конверсия” №3, Бизнес зона „Перистър”; 

3.  Имот №61710.505.7207, гр.Разград, ул.”Конверсия” №5, Бизнес зона „Перистър”; 

4.  Имот №61710.505.7200, гр.Разград, ул.”Търговска” №3, Бизнес зона „Перистър”; 

5.  Имот №61710.505.7199, гр.Разград, ул.”Търговска” №1, Бизнес зона „Перистър”. 

 

2.Застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем 

Общо имоти, отдадени под наем 178 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 2 броя в 

гр.Разград, както следва: 

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

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

 

2.1.2.Продажба-8 броя 

1. Ул.”Тимок” №1, вх.А, ап.10 едностаен 

2. Ул.”Перистър” №16, ап.13 двустаен 

3. Ул.”Перистър” №16, ап.15 двустаен 

4. Ул.”Граф Игнатиев” №7 къща 

5. Ул.”Тутракан” №4 къща 

6. Ул.”Кирил и Методий” ЖБ Б, вх.Б, ап.12 едностаен 

7. Ул.”Хъшове” №18, ет.1 къща 

8. Ул.”Места” №15 къща 

 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем 

Общо имоти, отдавани под наем 142 броя, с предстоящи процедури-30броя, както 

следва: 

1. Бул. „България” №21 П, щанд №5, Разград 

2. Бул. „България” №21 П, щанд №6, Разград 

3. Бул. „България” №21 П, партерни помещение/закусвалня/, Разград 

4. Бул. „България” №21 П, Разград помещение №3, Разград 

5. Бул. „България” №21 П, помещение №5, Разград 

6. Бул. „България” №21 П, помещение №11, Разград 

7. Бул. „България” №21 П, помещение №18, Разград 

8. Бул. „България” №21 П, помещение №20, Разград 

9. Бул. „България” №21 П, помещение №26, Разград 

10. Бул. „България” №21 П, помещение №30, Разград 

11. Бул. „България” №21 П, помещение №32, Разград 

12. Бул.”Апр.въстание” №56, партерно помещение, Разград 

13. Бул. „България” №44, партерно помещение, Разград 

14. Партерно помещение, бул.”България” №5, Разград 

15. Имот №61710.505.179/бивша жандармерия/ , Разград 

16. Физкултурен салон на втори етаж, ОУ”Отец Паисий” Разград 

17. Втори етаж от сграда /ЦУНТ/ , ул.Трапезица 1А Разград 

18. Пет броя помещения от бл.”Г” на Общежитие за средношколци Разград 
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19. Лекарски кабинет в Здравна служба с.Мортагоново 

20. Лекарски кабинет в с.Раковски 

21. Зъболекарски кабинет в  с.Осенец 

22. Лекарски кабинет в жк „Орел”, бл.20, вх.А, ап.1, Разград 

23. Лекарски кабинет в жк „Орел”, бл.20, вх.А, ап.2, Разград 

24. Сграда №26 с идентификатор 61710.505.7214.1, ул.”Складова” №8, Разград 

25. Четири броя помещения, находящи се в източната част на Сграда №25 с 

идентификатор 61710.505.7218.1, ул.”Складова” №1, Разград 

26. Помещение №10Б, находящо се в приземния етаж на Сграда №10 с 

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

27. Помещение №6А, находящо се в приземния етаж на Сграда №10 с 

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

28. Помещение №2, находящо се в приземния етаж на Сграда №13 с идентификатор 

61710.505.7234.3, ул.”Мебелна” №2, Разград 

29. Помещение №2, от Сграда №14 с идентификатор 61710.505.7234.2, 

ул.”Мебелна” №2, Разград 

30. Обособена част вкл.:офиси №№4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, находящи се на 

приземния етаж на сграда №10 с идентификатор 61710.505.7237.1, 

бул.”Априлско въстание” №4, Разград 

  

2.2.2.Продажба - 10броя: 

1.УПИ ІХ, кв.20 и сграда с.Дряновец/бивше кметство/; 

2. Имот 62089.501.238, ул.Вихрен №1, Раковски; 

3. Имот №125, ул.”В.Петлешев” №5, с.Пороище; 

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

 

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

 

3.Общински поземлен фонд 

3.1 Наем и аренда 

3.1.1 Пчелини- 171,600 дка,  с предстоящи процедури имоти с площ 10 дка 

3.1.2.Мери и пасища – 101 имота, с предстоящи процедури  15 имота.  

3.1.3.Земеделски земи /ниви/ - 857 имота, с предстоящи процедури -490 имота.  

3.1.4.Трайни насаждения- 1800дка, с предстоящи процедури 100 дка 

3.2.  Продажба: 

50 броя земеделски имота с обща площ около 80 дка. 

 

4.Имоти, предоставени на концесия 

Общо- 6 броя имоти, в т.ч. за отдаване през 2016 год.-язовир „Балкански” 

 

 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала необходимост  

през годината.  

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

интернет страницата на Общината.  

3.Настоящата програма е приета с Решение № 29 по Протокол № 4 от 26.01. 

2016 год. на Общински съвет Разград. 
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С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към следващата докладна записка с № 25. 

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

Община Разград 

Относно: Приемане Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2016 година.  

 Заповядайте, доктор Василев.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 

 Благодаря.  

Уважаеми колеги, съгласно Закона за общинската собственост и 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища ежегодно, в срок до 31 януари, с решение 

на общинския съвет се приема списъка с разпределението по 

предназначение на общинските жилища. Ще ви го прочета малко по – 

подробно за да стане ясно на зрителите и на слушателите, защото така 

подготвена докладната записка е само с едно изречение после. Нямате 

нищо против, нали?   

С Решение № 724 по Протокол № 54 от заседание на 30.01.2015 г. на 

Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2015 година, който включва 

198 общински жилища.  

  През 2015 г. са прекратени 30 договора с неизрядни наематели и са 

извършени 21 настанявания от общо 29 картотекирани за годината 

граждани. 

За 2016 година наличният жилищен фонд включва 198 броя жилища, 

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

местонахождението на общинските жилища за 2016 година. Според 

предназначението си, в списъка са конкретизирани жилищата, както 

следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди – 166 бр.; 

- жилища за продажба – 8 бр.; 

- ведомствени жилища – 17 бр.; 

- резервни жилища- 7 бр. 

За правилното и целесъобразно използване на общинския жилищен 

фонд, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба 17 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 
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настаняване под наем и продажба на общински жилища предлагам на 

Общинския съвет да вземе следното Решение: Приема списък за 

предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища за 2016 година в Приложение 1. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в постоянната комисия  по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в постоянната комисия по законност, 

превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

Господин Анастасов, да докладвате за постоянната комисия по управление 

на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 10 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” докладната записка 

бе приета.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Господин Монев, постоянната комисия по законност. 

 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със 7 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се” проекта за решение 

беше одобрен. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя. 

Имате ли въпроси? Имате възможност за изказвания, както и за 

предложения за допълнение и изменение по така предложената докладна 

записка.  Ако нямате такива моля да пристъпим към гласуване на докладна 

записка с вх. № 25. Гласуването е поименно.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   
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7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с  вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

 

С Решение № 724 по Протокол № 54 от заседание на 30.01.2015 г. 

на Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, 

броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2015 

година, който включва 198 общински жилища.  

  През 2015 г. са прекратени 30 договора с неизрядни наематели и 

са извършени 21 настанявания от общо 29 картотекирани за годината 

граждани. 

  През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, с решения на Общински съвет Разград са 

извършвани промени в разпределението и предназначението на 

жилищата съобразно потребностите на общината.  
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За 2016 година наличният жилищен фонд включва 198 броя 

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

и местонахождението на общинските жилища за 2016 година – 

Приложение 1. 

Според предназначението си, в списъка са конкретизирани 

жилищата, както следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 166 бр.; 

- жилища за продажба – 8 бр.; 

- ведомствени жилища – 17 бр.; 

- резервни жилища- 7 бр. 

За правилното и целесъобразно използване на общинския 

жилищен фонд, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.42, ал.2 

от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 30 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2016 година – 

Приложение 1. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 
С П И С Ъ К 

 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 

І. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ 

ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

 

местонахождение                                                                        вид                                       

гр. РАЗГРАД 

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

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

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

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

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

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

7.  ж.к.”Орел”, бл.3, вх.Г, ап.24     тристаен  
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8.  ж.к.”Орел”, бл.3, вх.Д, ап.18     двустаен  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Б, ап.2                     едностаен 

29. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.В, ап.17                   едностаен                                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.А, ап.10     тристаен   
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58.  ж.к.”Орел”, бл.13, вх.В, ап.3               двустаен разширен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79. ж.к.”Орел”, бл.22, вх.Б, ап.23    двустаен  

80. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.Б, ап.2     двустаен  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100.  ж.к.“Орел”, бл.27, вх.Г, ап.2                    тристаен                                  

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

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

103.  ж.к.”Орел”, бл.28, вх.Б, ап.1   тристаен разширен   

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

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

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

107.  ул.”Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.1                                     двустаен разширен 
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108.  ул.”Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.2                                       едностаен  

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

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

111.  ул.”Н.Пенев” 46, вх.Г, ап.10                                             едностаен   

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

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

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

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

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

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

118.  ул.”Св.Климент” 44, ап.49               едностаен  

119.  ул.”Св.Климент” 46, ап.34     едностаен  

120.  ул.”Св.Климент” 48, ап.9     едностаен   

121.  ул.”Св.Климент” 106, вх.А, ап.20     двустаен  

122.  ул.”Св.Климент” 106, вх.Б, ап.8    двустаен   

123.  ул.”Св. Климент” 106, вх.Д, ап.12    двустаен  

124.  ул.”Абритус” 13, вх.В, ап.48    двустаен  

125.  ул.”Абритус” 23, ап.3     едностаен  

126.  ул.”Абритус” 23, ап.26     едностаен  

127.  ул.”Абритус” 29,  вх.А, ап.17                                             двустаен 

128.  ул.”Абритус” 29, вх.А, ап.20                                    двустаен разширен 

129.  бул.”Бели Лом” 58, вх.А, ап.22    едностаен 

130.  бул.”Бели Лом” 58, вх.А, ап.19    едностаен  

131.  ж.к.”Лудогорие”, бл.6, ап.55    тристаен 

132.  ж.к.”Лудогорие”, бл.6, ап.75    тристаен  

133.  ж.к.”Лудогорие”, бл.7, ап.14    едностаен  

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

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

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

137.  бул.”Априлско въстание” № 23, ап.17          двустаен  

138.  ул.”Дондуков” 3, вх.Б, ап.12    двустаен  

139.  ул.”Перистър” 10, ап.1               двустаен  

140.  ул.”Перистър” 10, ап.2     двустаен  

141.  ул.”Перистър” 10, ап.4     двустаен  

142.  ул.”Перистър” 12, ап.5     двустаен             

143.  ул.”Перистър” 14, ап.9     двустаен  

144.  ул.”Перистър” 14, ап.11     двустаен 

145.  ул.”Перистър” 16, ап.14     двустаен  

146.  ул.”Сава Катрафилов”17, ап.1   двустаен разширен  

147.  ул.”Костур”22А, бл.1, ап.5     едностаен  

148.  ул.”Костур”22А, бл.1, ап.21    двустаен   

149.  ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.31    двустаен  

150.  ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.47    двустаен  

151.  ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.52    двустаен  

152.  ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.54        двустаен            

153.  ул.”Сукнаров” № 4       къща   

154.  ул.”Св. Климент” № 86, ет.I     къща     

155.   ул.”Марица” № 44       къща    

156.  ул.”Грънчарска” № 35       къща   

157.  ул.”Родопи” № 8        къща   
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158.  ул.”Силистра” № 9        къща   

159.  ул.”Силистра” № 11        къща   

160.  ул.”Св. Климент” № 86, ет.IІ               къща   

161.  ул.”В.Левски” № 26а       къща    

162.  ул.”Гвардейска” № 8       къща   

163.  ул.”Гвардейска” № 12       къща   

164.  ул.”Гвардейска” № 12а      къща  

165.  ул.”Гвардейска” № 14      къща  

166.  ул.”Бели Лом” 51      къща 

  

II. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА  

      1. ул.”Тимок”№ 1, вх.А, ап.10    едностаен 

      2. ул.”Перистър” 16, ап.15     двустаен 

      3. ул.”Граф Игнатиев” № 7                  къща 

      4  ул.”Тутракан” № 4                                                           къща 

      5  ул.“Кирил и Методий” ЖБ Б, вх.Б, ап.12                     едностаен   

           6. ул.”Перистър” 16, ап.13     двустаен 

      7. ул.”Хъшове” № 18, ет.І                къща  

      8. ул.”Места” № 15        къща  

                                       

    ІІI. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

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

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

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

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

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

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

7. ул.”Абритус” 13, вх.В, ап.62     едностаен  

8.  ул.”Абритус” 27, ап.27     едностаен  

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

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

11. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.1                двустаен  

12. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.5    двустаен 

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

14. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.25    двустаен   

15. ул.“Абритус” 29, вх.А, ап.7                    едностаен                                  

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

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

           

      IV. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 

1. ул.“Костур” 22 А, бл.1, ап.53                    двустаен                                      

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

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

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

     5. ул.”Бузлуджа” № 10                  къща 

     6. ул.”Перистър” 12, ап.6      двустаен 

     7.  ул.”Абритус” 23, ап.27      едностаен 

 

 

С Т А Т И Я 5 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №26. 

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

Община Разград 

ОТНОСНО: Определяне състава на Общински съвет по 

наркотични вещества – Разград.  

 Заповядайте. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград. 

 Благодаря. 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Употребата и разпространението на наркотични вещества не са ново 

явление и за нашата Община. Определено може да се каже, че през 

последните години те се превърнаха в изключително тревожно 

предизвикателство, пред цялото общество и най- вече сред подрастващите 

и младежите у нас. 

С пълно основание употребата и разпространението им се смята за 

сериозна опасност, както за обикновения гражданин, така и за 

управленските структури. 

С приемането на Закон за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите, за изпълнение на политиката на Националния съвет по 

наркотични вещества, на общинско равнище се създават Съвети по 

наркотични вещества, чиито функции и задачи са регламентирани от 

Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотични вещества.  

За изпълнение на политиката на Националния съвет по наркотични 

вещества през 2005 г.с Решение №476 по Протокол №25 на Общински 

съвет Разград , на основание чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 15, ал.2  и ал.3 от Правилника 

за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 

вещества е сформиран Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център към него. Съставът на Общинския 

съвет е няколкократно променян поради промени в професионалните 

ангажименти на членовете му. Последната актуализация е от 29.10.2013 г.с 

Решение №469 по Протокол № 32 на Общински съвет Разград. 

Промените в професионалните ангажименти на част от досегашните 

членове на Общинския съвет по наркотични вещества налагат 

актуализиране на състава му, който е предложен от съответните 

организации и институции, които имат отношение към дейностите за 

провеждане на политика срещу злоупотребата с наркотични вещества на 

местно ниво.  
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С оглед създаване условия за провеждане на общинска политика в 

областта на наркоманиите и на основание чл.21, ал 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал. 1 от Закона 

за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.15 ,ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества, предлагам Общински съвет Разград да вземе 

следното Решение: 

1. Актуализира състава на Общински съвет по наркотични 

вещества/ОБСНВ/ Разград, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ердинч Ахмедов Хасанов- Зам.- кмет на Община 

Разград 

СЕКРЕТАР :          Станислава Иванова Петрова 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. Д-р Диана Киселова- лекар-ординатор в отделение по психиатрия 

към МБАЛ „Св.Ив.Рилски“ АД. 

2. Галимир Илиянов Илиев- служител в сектор „ПКП“ ОД на МВР. 

3. Диана Тодорова Господинова- Секретар на МКБППМН. 

4. Емилия Петрова- главен експерт в дирекция „Здравен контрол“ РЗИ. 

5. Северина Любенова Монева- Прокурор РП. 

6. Глория Костова- началник на отдел „Закрила на детето“ в дирекция 

„Социално подпомагане“. 

7. Виолина Кръстева Сотирова-  инспектор „Пробация“ към Областна 

служба “Изпълнение на наказанията“. 

8. Тезджан Сабри Бошнакова- инспектор „Детска педагогическа стая“. 

9. Нергис Адем Федаил- директор дирекция „Хуманитарни дейности“  

Община Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Докладната записка беше разгледана в три постоянни комисии: в 

постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, 

контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 

неправителствените организации; в постоянната комисия по социална 

политика, трудова заетост и здравеопазване и в постоянната комисия по 

образование и наука. Господин Монев, да докладвате за постоянната 

комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия по законност проведе 

обстоен дебат на докладната записка и след няколко зададени въпроса към 

вносителя и към секретаря на тази комисия постоянната комисия по 

законност предложи състава да бъде допълнен с общински съветник от 
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Общински съвет Разград, а именно госпожа Милена Дачева Орешкова. 

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Петров, за постоянната комисия по социална 

политика. 

  

 Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

 С 8 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” постоянната комисия 

подкрепи докладната записка и проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Орешкова, постоянната комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, дами и господа общински 

съветници, докладна записка с вх. №26 беше подкрепена от 9 общински 

съветници, „против” – няма, „въздържали се” – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колега Монев, ще направите ли в писмен вид това 

предложение, което идва от комисията по законност? Добре. Колеги, имате 

възможност да зададете въпроси към вносителя на докладната записка. 

Ако нямате въпроси имате възможност за изказвания и предложения по 

така поднесената докладна записка. Заповядайте, колега Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, тази комисия, която коментираме и по точно 

Съвет по наркотични вещества има изключително важна и превантивна 

дейност на територията на нашата община срещу онези негативни и 

изключително вредни прояви на разпространяване на наркотични вещества 

сред нашите деца. Затова в постоянната комисия по законност наистина 

поставихме много сериозно и ребром въпросите към секретаря на този 

Съвет. Помолихме го за съдействие и да ни разкаже за дейността, която са 

изпълнявали до момента и след забележка от негова страна, че част от 

директорите на общински училища и държавни такива не оказват 

достатъчно съдействие към този орган нашата комисия реши и предлагаме 

в състава на Общински съвет по наркотични вещества да включим и нашия 

колега общински съветник госпожа Милена Дачева  Орешкова. Правя 

писмено предложение в този смисъл.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Колеги, други предложения? Ако няма моля да 

гласуваме предложението, което внесе колегата Калоян Монев и което, 

както разбрахте всички, подробно е обсъдено и взето на заседанието на 

постоянната комисия по законност. Така, че тези от вас, които са съгласни 

в този съвет да влезе и наш колега от Общинския съвет и това да бъде 

общински съветник Милена Дачева Орешкова, моля да гласува.  

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

предложението внесено от общински съветник Калоян Монев се 

приема. 

 

Гласуваме докладната записка в цялост с приетото предложение. 

Моля колеги да гласувате.  

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

 

С Решение №476 по Протокол №25 на Общински съвет Разград, 

на основание чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите и чл. 15, ал.2  и ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 

вещества е сформиран Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център към него. Съветът по 

наркотични вещества на общинско равнище е колективен орган, 

който се състои от председател, секретар и членове, като  неговият 

състав се определя с решение на съответния общински съвет. 

Съставът на Общинския съвет е неколкократно променян поради 

промени в професионалните ангажименти на членовете му. 

Последната актуализация е от 29.10.2013 г.с Решение №469 по 

Протокол № 32 на Общински съвет Разград. 

В състава на Общински съвет по наркотични вещества се 

включват представители на институции и организации, които имат 

отношение към дейностите за провеждане на политика срещу 

злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво.     Промените в 

професионалните ангажименти на част от досегашните членове на 

Общинския съвет по наркотични вещества налагат актуализиране на 

състава му. 

С оглед създаване условия за провеждане на общинска политика 

в областта на наркоманиите и на основание чл.21, ал 1, т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и 
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чл.15 ,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотичните вещества, Общински съвет 

Разград, с 31 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,  
 

РЕШИ: 

 

1.Актуализира състава на Общински съвет по наркотични 

вещества/ОБСНВ/ Разград, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ердинч Ахмедов Хасанов- Зам.- кмет на 

Община Разград 

СЕКРЕТАР :     Станислава Иванова Петрова 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. Д-р Диана Киселова- лекар-ординатор в отделение по 

психиатрия към МБАЛ „Св.Ив.Рилски“ АД. 

2. Галимир Илиянов Илиев- служител в сектор „ПКП“ ОД на 

МВР. 

3. Диана Тодорова Господинова- Секретар на МКБППМН. 

4. Емилия Петрова- главен експерт в дирекция „Здравен 

контрол“ РЗИ. 

5. Северина Любенова Монева- Прокурор РП. 

6. Глория Костова- началник на отдел „Закрила на детето“ в 

дирекция „Социално подпомагане“. 

7. Виолина Кръстева Сотирова-  инспектор „Пробация“ към 

Областна служба “Изпълнение на наказанията“. 

8. Тезджан Сабри Бошнакова- инспектор „Детска 

педагогическа стая“. 

9. Нергис Адем Федаил- директор дирекция „Хуманитарни 

дейности“  Община Разград. 

10.  Милена Дачева Орешкова – общински съветник  в 

Общински съвет Разград 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 27. 

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

Разград 
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             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Госпожо Председател, може ли процедура? Тъй като следващите 

няколко докладни записки са идентични предлагам да бъдат представени 

от вносителя една след друга, а после да гласуваме поотделно всяка една.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Колеги, имаме шест докладни записки, които касаят изготвянето на 

проект за подробни устройствени планове. Ако сте съгласни с това 

предложение на госпожа Неделчева, моля да го подкрепите с гласуване. 

 

 С 29 гласа «ЗА», «против» - 1, «въздържали се» - 1, се приема 

предложението на общински съветник Елка Неделчева.  

 

 Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

С оглед на по – голяма експедитивност и експертиза докладните 

записки ще представи архитект Сергев. 

 

Г-н Петър Сергев – главен архитект на община Разград 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кмет, дами и 

господа общински съветници, съгласно разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от 

ЗУТ разрешение за изработване на подробен устройствен план за 

територии извън урбанизираните се дава с решение на Общинския съвет. 

По този повод до настоящото заседание са постъпили шест искания от 

собственици на земи извън урбанизираната територия лозя или ниви като 

четири от тях са в землището на гр. Разград, една в землището на Ясеновец 

и една в землището на Мортагоново. Ако трябва да чета имената, това е 

Пламен Русев Панов на първата; на втората са двама Христо Николов 

Христов и Светослав Стоянов Петров; на третия имот Пламен Вълков 

Петров и Диана Янкова Петрова; за четвъртия имот Алдин Руменов 

Хюсеин и Нурджан Тефик Хюсеин; Михаил Димитров Лютов и Боряна 

Димитрова Георгиева и последната е за Диньо Мечков и Бояна Мечкова. В 

докладните както винаги внесени от кмета са описани имотите с тяхните 

идентификационни номера, с предназначението за което се променя 

земеделската земя. В случая няма за жилищно има за производствени 

складови нужди и за обслужващи нужди и фактическото състояние 

описани в заданията по отношение на съществуващи комуникации – ел. и 

В и К , както и достъп от път. Имотите отговарят на изискванията поради, 
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което са поднесени на вашето внимание. Ако за някои от конкретните 

случаи има въпроси готов съм да отговарям. При мен са и проектите за 

предложенията за създаване на планове за застрояване на тези имоти. 

Благодаря Ви. Аз завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, архитект Сергев. Колеги, и шестте докладни записки 

са разгледани в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 

контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО 

и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината. 

Моля техните председатели да ни информират за това как е протекло 

гласуването в  комисиите. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладните записки бяха разгледани от 

постоянната комисия по законност и тъй като имаше разнородно гласуване 

ще ви запозная поотделно с всяка една. Докладна записка с вх. № 27 – с 6 

гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” беше приета. Докладна 

записка с вх. № 28 – с 5 гласа „ЗА”, без „против” и 1 – „въздържал се” 

беше приета; докладна записка с вх. № 29 - с 5 гласа „ЗА”, без „против” и 1 

– „въздържал се” беше приета; докладна записка с вх. №30 - с 6 гласа „ЗА”, 

без „против” и „въздържали се” беше приета; докладна записка с вх. №31 - 

с 5 гласа „ЗА”, без „против” и 1 – „въздържал се” беше приета и докладна 

записка с вх. № 32 - с 6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” беше 

приета.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Монев. Господин Димитров, за постоянната 

комисия по ТСУ. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 

Общината като специализирана комисия разгледа шестте докладни 

записки и тъй като всички членове са дълбоко запознати със същината на 

нещата, които разглеждат в тази комисия единодушно с 8 гласа „ЗА“, без 

„против“, и без „въздържали се“  и по шестте докладни записки 

подкрепиха проекта за решение. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, имате възможност да зададете 

въпроси. Няма желаещи. Изказвания. Предложения за изменение и 
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допълнение. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладните 

записки като всяка една ще гласуваме отделно. Първата от тях с вх. № 27. 

Моля да гласувате. Гласуването е поименно, на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-19186 от 

08.12.2015 г. от ПЛАМЕН РУСЕВ ПАНОВ за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.53.12 по кадастралната карта 

на  гр.Разград, Община Разград , в м. “АЛЧАКА“, с начин на трайно 

ползване-нива , по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.53.12 по кадастралната карта 

на  гр.Разград, Община Разград, в м. “АЛЧАКА“, нива  - с отреждане 

«За производствени и складови дейности « в «Предимно 

производствена зона»; 

- 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.  ПЛАМЕН 

РУСЕВ ПАНОВ е представил задание за разрешение за изработването 

на подробен устройствен план – план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идент. № 61710.53.12 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград , в м. “Алчака“, 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 

съществуващи полски пътища. Електрозахранването ще се осъществи 

от агрегат и фотоволтаична система.  Водоснабдяването ще се  

осъществи съгласно писмо за присъединяване от «Водоснабдяване-

Дунав»и от предвиден водопровод преминаващ по пътя юго-източно 

от имота.   

За утвърждаване на трасето на водопровода от Комисията по 

чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е необходимо инвеститорът да представи 

предварително писмено съгласие от Общински съвет Разград.               

Трасето на водопровода за нуждите на  физическото  лице ще 

премине през земи от  общинския поземлен фонд, съставляващи имот 
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с идентификатор № 61710.53.1 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

община Разград, в м. “Алчака“, представляващ полски път.  

 Имотът ще се ползва за изграждане на Автоцентър със сервиз и 

автомивка. Паркирането ще става в имота . Предвижда се да се 

промени предназначението на  имот- земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

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

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 31 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали 

се» - няма, 
                                     

РЕШИ  : 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.53.12 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване с отреждане “ За производствени и складови дейности “ в 

«Предимно производствена зона» на  собствен поземлен имот  с идент. 

№ 61710.53.12 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, 

в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива, собственост на 

ПЛАМЕН РУСЕВ ПАНОВ, както и на парцеларен план за 

водоснабдяване. 

2. Изразява предварително писмено съгласие за 

преминаването на трасето на водопровода за нуждите на физическото  

лице върху земя от  общинския поземлен фонд, съставляваща  имот с 

идентификатор № 61710.53.1 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

община Разград, в м. “Алчака“, представляващ полски път.  

Определя 2 години срок на валидност на предварителното съгласие. 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 

интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Решението по т. 1  не подлежи на оспорване, а по т. 2 подлежи на 

оспорване по реда на АПК пред Административен съд Разград. 
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Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №28. 

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

Разград 

             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-19777 от 

18.12.2015 г. от ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ и СВЕТОСЛАВ 

СТОЯНОВ ПЕТРОВ за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.53.9 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград , в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.53.9 по кадастралната карта 

на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Алчака“, 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.  ХРИСТО 

НИКОЛОВ ХРИСТОВ и СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ са 

представили задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
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идент. № 61710.53.9 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград , в м. “Алчака“, 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 полски 

пътища. Електрозахранването ще се осъществи от агрегат и 

фотоволтаична централа.  Водоснабдяването  ще се  осъществи 

съгласно предписание на водоснабдителното дружество. Имотът ще се 

ползва за изграждане складова база за строителни материали и 

техника. Предвижда се да се промени предназначението на имот- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване 

на земеделските земи. 

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

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията  Общински съвет Разград, с 31 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма,  
                                     

РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.53.9 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване с отреждане “ За  производствени и складови дейности “ 

на  собствен поземлен имот  с идент. № 61710.53.9 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Алчака“, с начин на 

трайно ползване-нива, собственост на ХРИСТО НИКОЛОВ 

ХРИСТОВ и СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ. 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 

 

 

С Т А Т И Я 8 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №29. Моля да 

гласувате. 

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

Разград 

             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-19766 от 

18.12.2015 г. от ПЛАМЕН ВЪЛКОВ ПЕТРОВ и ДИАНА ЯНКОВА 

ПЕТРОВА за разрешение за изработването на подробен устройствен 

план – план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.606.4322 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград 

, в м. “Стражецки лозя“, с начин на трайно ползване-лозе, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.606.4322 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “ Стражецки лозя “, лозе - с 

отреждане « За  складова база за селско-стопанска продукция и 

инвентар  «; 

- 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. ПЛАМЕН 

ВЪЛКОВ ПЕТРОВ и ДИАНА ЯНКОВА ПЕТРОВА са представили 

задание за разрешение за изработването на подробен устройствен план 

– план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.606.4322 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград 

, в м. “ Стражецки лозя “, с начин на трайно ползване-лозе. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващи пътища. Електрозахранването и  водоснабдяването   са  

съществуващи. В имота съществува законна постройка, която ще се 

ползва за битови нужди на персонала. Имотът ще се ползва за  

складова база за селско-стопанска продукция и инвентар . 

Паркирането ще се осъществява в имота. Предвижда се да се промени 
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предназначението на  имот- земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

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

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1 във връзка 

с чл.109, ал. 1 т. 3 и чл.110 ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията  Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 31 

гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 

 

РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.606.4322 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “ Стражецки лозя “, с начин на трайно ползване-

лозе и разрешава изработването на проект за  подробен устройствен 

план – план за застрояване с отреждане “ За  складова база за селско-

стопанска продукция и инвентар  “ на  собствен поземлен имот  с 

идент. № 61710.606.4322 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “ Стражецки лозя “, с начин на трайно ползване-

лозе, собственост на ПЛАМЕН ВЪЛКОВ ПЕТРОВ и ДИАНА 

ЯНКОВА ПЕТРОВА. 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 

 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№30. Моля да 

гласувате. 

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

Разград 

             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 
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Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-18669 от 

27.11.2015 г. от АЛДИН РУМЕНОВ ХЮСЕИН и НУРДЖАН ТЕФИК 

ХЮСЕИН за разрешение за изработването на подробен устройствен 

план – план за застрояване на част от собствен поземлен имот с идент. 

№  011133 по КВС, в  землището на с.Ясеновец, Община Разград, в м. 

“Армутлук“,  с площ от два дка,  начин на трайно ползване-нива, по 

реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

част от собствен поземлен имот с идент. №  011133 по КВС, в 

землището на с.Ясеновец, Община Разград, в м. “Армутлук“, с площ 

от два дка, с начин на трайно ползване-нива  - с отреждане «За  

производствени и складови дейности», в предимно производствена 

зона; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост и договор за доброволна делба. 

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.   

АЛДИН РУМЕНОВ ХЮСЕИН и НУРДЖАН ТЕФИК ХЮСЕИН 

са представили задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен 

имот с идент. № 011133, по КВС, в  землището на с.Ясеновец, Община 

Разград, в м. “Армутлук“, с площ от два дка, 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 земеделски път.   Водоснабдяването  е съществуващо. 

Електрозахранването ще се осъществи чрез фотоволтаична централа 

или дизел-агрегат. Имотът ще се ползва за изграждане на складова 

база за изкупуване и съхранение на ядки и орехи. Предвижда се да се 

промени предназначението на част от имот- земеделска земя за 
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неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските 

земи. 

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

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110 ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията,  Общински съвет Разград, с 30 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 
                                     

Р Е Ш И  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  част от собствен поземлен 

имот с идент. № 011133  по КВС, в   землището на с.Ясеновец, Община 

Разград, в м. “Армутлук“, с начин на трайно ползване-нива и 

разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане «За  производствени и складови 

дейности», в предимно производствена зона, на  част от собствен 

поземлен имот  с идент. № 011133  по КВС на   землището на 

с.Ясеновец , Община Разград, в м. “Армутлук“, с площ от два дка, с 

начин на трайно ползване-нива, собственост на АЛДИН РУМЕНОВ 

ХЮСЕИН и НУРДЖАН ТЕФИК ХЮСЕИН . 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№31. 

Моля да гласувате. 

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

Разград 

             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 
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Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-18693 от 

27.11.2015 г. от МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЛЮТОВ и БОРЯНА 

ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА за разрешение за изработването на 

подробен устройствен план – план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идент. № 61710.612.5335 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград , в м. “Обзор“, с начин на трайно 

ползване-лозе, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.612.5335 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Обзор“, лозе  - с 

отреждане « За  обществено обслужващи 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.  МИХАИЛ 

ДИМИТРОВ ЛЮТОВ и БОРЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА са 

представили задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.612.5335 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград , в м. “Обзор“, с начин на трайно ползване-лозе. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ път. Електрозахранването ще се реализира чрез дизел-

аграгат.  Водоснабдяването  е съществуващо. Имотът ще се ползва за 

изграждане на  паркинг и офис. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

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

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1 във връзка 

с чл.109, ал. 1 т. 3 и чл.110 ал.1, т.3  от Закона за устройство на 
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територията  Общински съвет Разград, с 31 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 

                                     

Р Е Ш И  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 

идент. № 61710.612.5335 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Обзор“, с начин на трайно ползване-лозе и 

разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “ За  обществено обслужващи 

дейности “ на  собствен поземлен имот  с идент. № 61710.612.5335 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Обзор“, с 

начин на трайно ползване-лозе, собственост на МИХАИЛ 

ДИМИТРОВ ЛЮТОВ и БОРЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА. 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 
 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№32. 

Моля да гласувате. 

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

Разград 

             Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-20075 от 

29.12.2015 г. от ДИНЬО ИВАНОВ МЕЧКОВ и БОЯНА СТАНКОВА 

МЕЧКОВА за разрешение за изработването на подробен устройствен 

план – план за застрояване на част от собствен поземлен имот с идент. 

№ 000249 по КВС ,в  землището на с.Мортагоново , Община Разград, в 

м. “Момин рид“,  с площ от 2,5 дка,  начин на трайно ползване-нива , 

по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

част от собствен поземлен имот с идент. № 000249 по КВС ,в  

землището на с.Мортагоново , Община Разград, в м. “Момин рид“,  с 

площ от 2,5 дка, с начин на трайно ползване-нива  - с отреждане « За  

производствени и складови дейности  и търговия«; 

- 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.   

 ДИНЬО ИВАНОВ МЕЧКОВ и БОЯНА СТАНКОВА МЕЧКОВА 

са  представили задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен 

имот с идент . №  000249 по КВС ,в  землището на с.Мортагоново , 

Община Разград, в м. “Момин рид“,  с площ от 2,5 дка, 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 местен път.   Водоснабдяването и електрозахранването 

са съществуващи. При необходимост от промяна в трасетата на 

комуникациите ще се изготвят нови парцеларни планове . Имотът ще 

се ползва за изграждане на складова база за първична обработка и 

съхранение на ядки – орехи и лешници,както и търговска дейност с 

тях. Предвижда се да се промени предназначението на част от имот- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване 

на земеделските земиНа основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т. 11 

от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, 

ал.1 във връзка с чл.109, ал. 1 т. 3 и чл.110 ал.1, т.3  от Закона за 

устройство на територията  Общински съвет Разград, с 30 гласа «ЗА», 

«против» - няма, «въздържали се» - няма  
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Р Е Ш И  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  част от собствен поземлен 

имот с идент. . №  000249 по КВС, в  землището на с.Мортагоново , 

Община Разград, в м. “Момин рид“,  с площ от 2,5 дка, с начин на 

трайно ползване-нива и разрешава изработването на проект за  

подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане « За  

производствени и складови дейностии и търговия « ,на  част от 

собствен поземлен имот  с идент. . №  000249 по КВС ,в  землището на 

с.Мортагоново , Община Разград, в м. “Момин рид“,  с площ от 2,5 

дка, с начин на трайно ползване-нива, собственост на ДИНЬО 

ИВАНОВ МЕЧКОВ и БОЯНА СТАНКОВА МЕЧКОВА. 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от решението и е 

приложено към протокола. 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №33. 

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

Община Разград 

ОТНОСНО: Закриване и определяне на нова таксиметрова 

стоянка в гр.Разград. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми колеги, 

На основание  чл. 47, ал.1 и ал.3/отм./ от  Наредба № 34 от 1999 г. за 

таксиметров превоз на пътници, с  решение № 450 по протокол 

№29/20.05.2002г., изменено и допълнено с  решение № 231 по протокол 

№14/29.11.2004г. и решение №766 по протокол №56/24.03.2015г.  от 
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заседания  на Общински съвет-Разград, са определени таксиметровите 

стоянки на територията на Община Разград.  

           Във връзка с изпълнението през 2015г. на строително-монтажните 

работи/СМР/ по проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в 

централна градска част на гр. Разград“ беше премахнато локалното платно, 

северно от бул. „България” между ул. „Хр.Балкански” и ул. „Искър” и 

превърнато в зелена площ и  нов паркинг. С решение №766 по протокол 

№56/24.03.2015г. от заседание  на Общински съвет-Разград беше 

премахната таксиметровата стоянка в локалното платно, северно от бул. 

„България”  и определена нова таксиметрова стоянка на паркинга срещу 

Ученическа спортна школа-гр.Разград. Новосъздадената таксиметрова 

стоянка е отдалечена от централната пешеходна зона и на практика остана 

почти неизползваема от гражданите и водачите на таксиметрови 

автомобили. 

        След окончателното приключване на строителството в централната 

градска част възникна спешна необходимост от определяне на подходящо 

място за таксиметрова стоянка в областта на централната пешеходна зона 

и закриване на таксиметровата стоянка  определена с решение №766 по 

протокол №56/24.03.2015г. от заседание  на Общински съвет-Разград.  

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

47, ал.1 от  Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и 

чл.35, ал.2 от Наредба №12 за организацията на движението по 

общинските пътища и улици на територията на Община Разград, 

предлагам на Общински съвет - Разград да вземе следното Решение: 

Закрива таксиметровата стоянка на паркинга срещу Ученическа спортна 

школа- Разград, създадена с Решение №766 по протокол №56/24.03.2015г.  

от заседание  на Общински съвет-Разград и определя за таксиметрова 

стоянка южната част от новопостроения паркинг източно от Момина 

чешма, като се използват 25% от общия брой паркоместа. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка беше разгледана в две постоянни комисии: в ПК 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и в ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Господин Монев, да 

докладвате за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА”, без „против” и 1 - „въздържал се” 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
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Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Постоянната комисия разгледа докладната записка и след проведен 

дебат и обсъждане  единодушно с 8 гласа „ЗА“, без „против“, и без 

„въздържали се“  я подкрепи в този вид в който е представена. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Понеже тук в решението е упоменато процент 25% от общия брой 

паркоместа, разбирам общия брой тези, които са източно от Момина 

чешма. А като брой колко са?  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси колеги, относно докладната? Колега 

Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, аз имам два въпроса: Попада ли 

точно това място на този паркинг в обхвата на проекта „Създаване на 

зелена и достъпна градска среда” в централната градска част на гр. 

Разград? И вторият ми въпрос е: Ако в обхвата на този проект общината 

събира някакви такси за използване на съоръженията и на изградената 

инфраструктура как ще се отрази върху този проект? Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси колеги към вносителя? Ако няма, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. По първия въпрос общият брой са около 45. По втория 

въпрос господин Димитров – да, паркинга попада в обхвата и по 

изисквания община Разград няма право да събира такси от този паркинг до 

приключване на 5 – годишния гратисен период.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на община Разград 
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Само едно допълнение, ако ми позволите, във връзка с последния 

въпрос, който беше зададен за плащането на такса за паркинга. Това, което 

такситата плащат не е такса и то не е свързано с паркинга. Това е услугата, 

която те осъществяват, нещо като патент, който не е фиксиран за 

определено място на територията на града, а касае месечното им 

разположение на цялата територия на града. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Тоест, да разбираме ……. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Това е 2.00 лв. на месец. Нали толкова беше? Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да разбираме, че община Разград не губи нищо от това, че 

новоразкритата стоянка ще бъде на територията на проекта. Имате ли 

други въпроси?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Печелят само гражданите на Разград.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси ако нямате, имате възможност за изказвания, за 

предложения за изменения и допълнения. Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Аз неслучайно попитах за броя на местата, защото горе – долу си 

представям паркинга там и аз съм шофьор, и имам представа. 

Приветстваме тази докладна и определянето на тази стоянка там. Знаем, че 

наистина е едно от най – удобните места за осъществяване на дейността на 

тези хора, които си вадят хляба, собствения и на семействата си, с тази 

дейност. Ще подкрепим докладната, но предлагаме общината да помисли и 

в скоро време да ни предложи в централната част още една стоянка, 

защото тези места ми се струва, че са крайно недостатъчни. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания и предложения? Разбирам Ви, 

госпожо Неделчева, че това е в перспектива, в бъдеще ще очаквате да се 

помисли и по този въпрос, който поставихте на дневен ред и няма да 

внесете такова предложение в момента. Да, разбрах. Господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок”  
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Уважаема госпожо Председател, както казах и на ръководената 

комисия по ТСУ, единодушно взехме решение да подкрепим тази докладна 

записка. Аз съм гласувал „ЗА”, но бях силно разколебан след като разбрах 

на следващата комисия, че общината получава от таксиметровите шофьори 

въпросните месечни, както и да ги наричате плащания, такси, патенти 

всичко за използване на всички, подчертавам, стоянки на таксиметровите 

шофьори в Разград, като какъвто и ще да е процента тези 11 или 12 места 

са част от всички тези и съответния процент от тези ежемесечни плащания 

от таксиметровите шофьори са за тези места 11 или 12, които попадат в 

обхвата на този проект „За зелена и достъпна градска среда”, което ме кара 

да се притеснявам, за това какво ще се случи след като има плащане за тези 

части, които се използват за постоянна стоянка. Няма, доколкото разбрах, 

някаква минимална сума, над която да бъдем санкционирани, което става 

ясно, че и минималната и по 2 стотинки да плащат отново е проблем за 

тези 5 години, които трябва да траят. Аз мисля, че общината може да 

намери и ние като Общински съвет друго решение, което да не застрашава 

финансово изпълнението на този проект. Затова ще гласувам „въздържал 

се”. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колега Монев, заповядайте. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Благодаря, госпожо Председател. Поставения въпрос беше 

коментиран на нашата постоянна комисия по законност, относно това дали 

тази цена, която заплащат таксиметровите шофьори е за мястото, което 

заемат или за нещо друго. И след дискусия и коментар на представителите 

на общинска администрация се установи, че тази цена от 2.00 лева тя е за 

правото да извършват таксиметрова дейност на територията на община 

Разград. Тя не касае конкретното място и паркинг, където се намират тези 

коли. И ако тези таксиметрови коли са примерно в с. Мортагоново и имат 

стоянка те пак ще заплащат тази цена да кажем, а не такса.  Така, че аз не 

виждам проблем от гледна точка на проекта. Все пак оставям на вашето 

внимание, на общинските съветници, този въпрос. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Мисля си, че много ясно беше изговорено от 

заместник кмета на общината, госпожа Галя Георгиева, че наистина това 

по – никакъв начин не застрашава проекта и по – никакъв начин не води до 

някакви санкции за общината, във връзка с ползването на тези паркоместа 

от таксиметровите шофьори предвид това, че заплащането, което те 

извършват е за дейност, а не за мястото на което е стоянката. Но, разбира 

се, всеки общински съветник има правото да реши за себе си как да 
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гласува. Имате ли други предложения, изказвания. Ако не, моля да 

пристъпим към гласуване.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 

 

Съгласно чл. 47, ал.1 от  Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров 

превоз на пътници Общинският съвет определя броя и 

местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на 

общината. В съответствие с нормативните изисквания, с  решение № 

450 по протокол №29/20.05.2002г., изменено и допълнено с  решение № 

231 по протокол №14/29.11.2004г. и решение №766 по протокол 

№56/24.03.2015г.  от заседания  на Общински съвет-Разград, са 

определени таксиметровите стоянки на територията на Община 

Разград.  

           Във връзка с изпълнението през 2015г. на строително-

монтажните работи/СМР/ по проект „Създаване на зелена и достъпна 

градска среда в централна градска част на гр. Разград“ беше 

премахнато локалното платно, северно от бул. „България” между ул. 

„Хр.Балкански” и ул. „Искър” и превърнато в зелена площ и  нов 

паркинг. С решение №766 по протокол №56/24.03.2015г. от заседание  

на Общински съвет-Разград беше премахната таксиметровата стоянка 

в локалното платно, северно от бул. „България”  и определена нова 

таксиметрова стоянка на паркинга срещу Ученическа спортна школа-

гр.Разград. Новосъздадената таксиметрова стоянка е отдалечена от 

централната пешеходна зона и на практика остана почти 

неизползваема от гражданите и водачите на таксиметрови 

автомобили. 

        След окончателното приключване на строителството в 

централната градска част възникна спешна необходимост от 

определяне на подходящо място за таксиметрова стоянка в областта 

на централната пешеходна зона и закриване на таксиметровата 

стоянка,  определена с решение №766 по протокол №56/24.03.2015г. от 

заседание  на Общински съвет-Разград. 

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

ЗМСМА ,  чл. 47, ал.1 от  Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров 

превоз на пътници и чл.35, ал.2 от Наредба №12 за организацията на 

движението по общинските пътища и улици на територията на 

Община Разград, Общински съвет – Разград, с 25 гласа «ЗА», «против» 

- няма, «въздържали се» - 4,  
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Р Е Ш И: 

 

          1. Закрива таксиметровата стоянка на паркинга срещу 

Ученическа спортна школа- Разград, създадена с Решение №766 по 

протокол №56/24.03.2015 г.  от заседание  на Общински съвет-Разград 

и определя за таксиметрова стоянка южната част от новопостроения 

паркинг източно от Момина чешма, като се използват 25% от общия 

брой паркоместа. 

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

Областен управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането 

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 34. 

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

Община Разград 

ОТНОСНО: Утвърждаване  маршрутно разписание  № 13102  на 

основна градска линия № 2 от общинската транспортна схема. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

От 13.12.2015г. влезе в сила ново разписание за движение на 

влаковете на гара Разград, поради което възниква необходимост от  

промени в маршрутно разписание  № 13102  на основна градска автобусна 

линия № 2,  която обслужва ж.п. гарата, утвърдено с решение № 714 по 

Протокол № 54/30.01.2015г. на Общински съвет – Разград. Това налага да 

бъдат променени часовете на пристигане и тръгване на автобусите от ж.п 

гарата, с цел  осигуряване на по-добра връзка между  автобусите и 

влаковете. От общината е изготвен проект за ново маршрутно разписание  

на градска линия № 2, който е внесен на заседание на общинската 

транспортна комисия.  

След разглеждане и обсъждане на проекта за ново маршрутно 

разписание № 13102 в общинската транспортна комисия  е констатирана 

необходимостта от промяна на маршрутното разписание на градска линия 

№ 2.  

Промяната се изразява в следното: 
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• Запазват се курсовете с час на тръгване от 

сп.”Биовет“/„Балканфарма”: 06:10, 07:00, 13:35, 14:10, 15:15, 16:40 

и 17:40. 

• Курсовете с час на тръгване:  08:15, 09:35, 11:10, 18:30 и 19:50 се 

променят съответно на  08:05, 09:45, 11:20, 18:40 и 20:15. 

• Запазват се курсовете с час на тръгване сп. „ж.п. гара”  : 06:35, 

07:25, 07:55, 14:05, 14:35, 15:50  и 17:15. 

• Курсовете с час на тръгване: 08:50, 10:05, 11:55, 18:05, 19:00 и 20:30 

се променят съответно на  08:40, 10:20, 12:00, 18:15, 19:10 и 20:50. 

В съответствие с изискването на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

горепосочената промяна на маршрутно разписание № 13102  е приета на 

заседание на общинската транспортна комисия назначена със Заповед № 

1643/08.12.2015 г. на кмета на Община Разград, съгласно Протокол 

№2/21.12.2015г. Това налага нейното внасяне за разглеждане и 

утвърждаване от Общинския съвет. 

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

и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, предлагам на Общински съвет Разград да 

вземе следното Решение:  

        1. Отменя приетото с Решение № 714 по Протокол № 54/30.01.2015г. 

на Общински съвет  Разград маршрутно разписание № 13102  на основна 

градска линия № 2. 

       2. Утвърждава маршрутно разписание № 13102  на основна градска 

линия № 2  – Приложение № 1 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Докладната записка беше разгледана в две 

постоянни комисии: в ПК по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО и в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт 

на Общината. Господин Монев, да докладвате за решението на 

постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 8 гласа „ЗА”, без „против” и  „въздържали се” 

проекта за решение беше одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Как е протекло гласуването в постоянната комисия по устройство на 

територията, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Докладната записка относно: Утвърждаване на маршрутното 

разписание  беше разгледана и подкрепена с гласовете на   7 общински 

съветници, без „против“, и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Господин Монев, заповядайте. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Благодаря, госпожо Председател. Аз имам един въпрос, свързан не с 

маршрутното разписание на тази линия, а с поставения проблем: Какво се 

случва с линиите от Разград до Пловдив и до Русе? Ще има ли скоро 

разрешение защото е много актуален и много наболял проблем?  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, въпросът Ви не е по същество и не е във връзка с 

дневния ред на Общински съвет. Има други начини по които може да 

отправите тези въпроси към кмета. Ако искате да отговорите, заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Монев, абсолютно сте прав получили сме вече 

разрешение от Областния управител за пряко възлагане на тези линии и в 

момента текат процедури по възлагане на линиите. Това е. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Христов, заповядайте.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград” 

Един въпрос, госпожо Председател. Дали са съобразени часовете на 

тръгване и на пристигане с пристигащите и заминаващите влакове, както и 

с работното време на „Биовет”, на „Антибиотик” и на „Балканфарма”? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Струва ми се, че промените са точно във връзка с това, но вносителя 

ще отговори.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 
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Господин Димитров, нещо имате ли да коментирате?  

 

Г-н Йордан Димитров – гл. експерт транспорт в община Разград 

Това налага внасянето на тази докладна записка тъй като всяка 

година през месец декември става промяна на разписанието на БДЖ за 

влаковете и в тази връзка се правят и тези корекции, и в така да се каже в 

разписанието на автобуса. Що се отнася до влаковете значи съобразено с 

пристигането на автобуса със заминаването съответно пристигането на 

съответните влакове, като за двата нощни влака които са от Силистра, 

значи за там нямаме никаква връзка тъй като там пътникопотока по данни 

на БДЖ някъде един, двама пътници за влак. И от много години по тези 

курсове не се обслужват. Също така има, може би е забелязал господин 

Христов, значи първия влак, който е за Русе, там има едно разминаване от 

10 минути, което в същност автобуса пристига след влака, но 

съображенията за това са съответно връзката, която трябва да прави този 

автобус и със завода – спирка „Биовет” и налагайки всички тези неща, 

всички тези условия тъй като пък линията се изпълнява само с един 

автобус и това нещо не може да се постигне. Има там, нали, за да се хване 

този първия влак, който е в 7 и 15 ли беше, значи там автобуса трябва да се 

хване ранния автобус, който пристига доста време преди самия влак. А 

иначе връзката обратната за пристигащите тя там е направена вече с 

автобуса.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте от отговора, колега Христов?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Поне има яснота, господин Христов.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Максимално са съобразени и с пристигащите и тръгващи влакове и с 

работното време на „Биовет” и „Балканфарма”. Поне аз това разбрах от 

този отговор, който получихме. Други въпроси, колеги? Имате възможност 

за изказвания, за предложения за изменения и допълнения. Ако нямате 

закривам дебата и пристъпваме към гласуване на докладна записка с №34.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

 

От 13.12.2015г. влезе в сила ново разписание за движение на 

влаковете на гара Разград, поради което възниква необходимост от  
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промени в маршрутно разписание  № 13102  на основна градска 

автобусна линия № 2,  която обслужва ж.п. гарата, утвърдено с 

решение № 714 по Протокол № 54/30.01.2015г. на Общински съвет – 

Разград. Това налага да бъдат променени часовете на пристигане и 

тръгване на автобусите от ж.п гарата, с цел  осигуряване на по-добра 

връзка между  автобусите и влаковете. От общината е изготвен проект 

за ново маршрутно разписание  на градска линия № 2, който е внесен 

на заседание на общинската транспортна комисия.  

           След разглеждане и обсъждане на проекта за ново маршрутно 

разписание № 13102 в общинската транспортна комисия  е 

констатирана необходимостта от промяна на маршрутното разписание 

на градска линия № 2.  

 

Промяната се изразява в следното: 

• Запазват се курсовете с час на тръгване от 

сп.”Биовет“/„Балканфарма”: 06:10, 07:00, 13:35, 14:10, 15:15, 

16:40 и 17:40. 

• Курсовете с час на тръгване:  08:15, 09:35, 11:10, 18:30 и 19:50 се 

променят съответно на  08:05, 09:45, 11:20, 18:40 и 20:15. 

• Запазват се курсовете с час на тръгване сп. „ж.п. гара”  : 06:35, 

07:25, 07:55, 14:05, 14:35, 15:50  и 17:15. 

• Курсовете с час на тръгване: 08:50, 10:05, 11:55, 18:05, 19:00 и 

20:30 се променят съответно на  08:40, 10:20, 12:00, 18:15, 19:10 и 

20:50. 

В съответствие с изискването на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси, горепосочената промяна на маршрутно разписание № 13102  

е приета на заседание на общинската транспортна комисия назначена 

със Заповед № 1643/08.12.2015 г. на кмета на Община Разград, 

съгласно Протокол №2/21.12.2015г. Това налага нейното внасяне за 

разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет. 

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

ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – 

Разград, с 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,  

  

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя приетото с Решение № 714 по Протокол № 

54/30.01.2015г. на Общински съвет  Разград маршрутно разписание № 

13102  на основна градска линия № 2 
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2. Утвърждава маршрутно разписание № 13102  на основна 

градска линия № 2  – Приложение № 1 

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

Областен управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането 

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 

 

 

 
               Приложение № 1 

 

М А Р Ш Р У Т Н О     Р А З П И С А Н И Е      №  13102            

 

на основна градска линия  №  2 

 /сп.”Биовет“/„Балканфарма” - сп. „ж.п. гара”/ 

 

Изпълнява се целогодишно 

 

 

Разсто- 

яние  

в км. 

Час , минути  

Маршрут 

Час , минути 

Пристиг

а 

Стои Тръгв

а 

Пристиг

а 

Стои Тръгва 

0.0      06:10 сп. “ Биовет 

“/„Балканфарма” 

    06:55   

0.5    сп.  “ Чавдар “    

1.0      06.12       1    06.13 сп.  “ Автогара “     06.52      1     06.53 

1.5      06.14      1    06.15 сп.  “ Абритус “     06.50      1     06.51 

2.0      06.16      1    06.17 сп.  “ Библиотека  Б. 

Пенев “ 

    06.48      1     06.49 

2.3      06.18      1    06.19 сп.  “ х-л Централ “     06.46      1     06.47 

2.8      06.20      1    06.21 сп.  “ Родопи “     06.44      1     06.45 

3.4      06.22      1    06.23 сп. “ Лудогорски 

порцелан “ 

    06.42      1     06.43 

3.7    сп.  “ Топливо “    

4.3    сп.  “ Подстанцията “    

5.0         сп.  “ А Б Ц “    

5.8      06.26      1    06.27 сп.  “ Стражец - 1 “     06.38      1     06.39 

6.3      06.28      1    06.29 сп.  “ Стражец - 2 “     06.36      1     06.37 

7.8      06:30   сп.  “ ж.п. гара “   06:35 

  

   Двупосочна  дължина           15.6 км.                 Дължина в чертите на град Разград      5.0 км.  

  Общо време за движение      12  мин.                 Средна техническа скорост         39.0 км./ч. 

  Общо време за пътуване       20  мин.                 Средна съобщителна скорост      24.4 км./ч. 

 

Забележка: 

1. Курсовете се изпълняват ежедневно със следните часове на тръгване от : 
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   - сп. “Биовет“     -    06:10,     07:00,                   08:05,      09:45,     11:20,   13:35,    14:10,      

   - сп. “ж.п. гара“ -    06:35,     07:25,    07:55,    08:40,      10:20,      12:00,   14:05,    14:35,   

 

   - сп. “Биовет“    -     15:15,      16:40,    17:40,     18:40,     20:15. 

   - сп. “ж.п. гара“-      15:50,      17:15,    18:15,     19:10,     20:50.  

 

2. Курсът от “Биовет “/„Балканфарма” на 13:35 часа не се изпълнява в почивни и 

празнични дни. 

 

 

              ……….2016 г.                                              За  Община  Разград  :                    

 ====================================================================== 

                                              ( Попълва се от общинската администрация ) 

 

 

            Настоящото  маршрутно  разписание  се  възлага  от  Община   Разград на 

           ………………………………………………………………………………………   

                                             ( фирма на превозвача ) 

   с Договор №  ……/………………….   със срок на действие до …………….......... г. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                      Заверка от общината :         

                                                                                                                            ( подпис и печат ) 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 35. 

Докладна записка от Галина Георгиева- Маринова – заместник-кмет 

на Община Разград 

 ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем 

на имот–частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 

№61710.505.179 по кадастралната карта на гр.Разград /бивш имот на 

МВР –Жандармерия/. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа общински 

съвметници, в община Разград е получено искане за имот с 

идентификационен № 61710.505.179 по кадастралната карта на гр.Разград, 

това е бившата Жандармерия, да бъде отдаден под наем . Същият е 

включен във вече приетата от Общинския съвет Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на настоящата година и там 

се предвижда той действително да бъде отдаден под наем. Дейностите, 

които ще бъдат осъществявани в него ще бъдат производствени. На тази 

база е определена и началната месечна наемна тръжна цена, която е 

съгласно Приложение №1 от Наредба №2 на Общински съвет Разград и 



63 

 

възлиза на 54637 лв., без ДДС. Тя е формирана като сумарна величина от 

незастроената част от имота и общата застроена част на сградите, които са 

14 на брой със съответното отчитане на складовите и сервизни площи  за 

съответните строителни зони.  

В тази връзка на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрацията, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3  от 

Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 

ви молим за вашето Решение:  

Да бъде проведен  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем по реда на глава седма от Наредба №2 на ОбС Разград на имот-частна 

общинска собственост, представляващ  горепосочения от мен имот по 

кадастралната карта на гр.Разград с площ 143 807 кв.м., и намиращите се в 

него 14 броя сгради с обща застроена площ 4418 кв.м., съгласно АОС № 

2719/04.01.2016 година.  

 Срока да бъде 10 години, с начална месечна тръжна цена 54637 лв., 

без ДДС,  която е определена съгласно Приложение №1 от Наредба №2. 

Условията, които бяха приети на заседание на комисията по чл.2 от 

Наредба №2 са: 

а/ имотът да се използва за осъществяване на производствени 

дейности; 

б/ спечелилият търга да заплати гаранционна вноска за изпълнение 

на задълженията по договора при подписването му, в размер на трикратния 

размер на месечния наем. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Тази докладна записка беше разгледана в три 

постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в 

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

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 

неправителствените организации и в ПК  по управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Госпожо 

Димитрова, да докладвате за постоянна комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, 

докладната записка беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, 

финанси и икономическа политика и проекта за решение беше подкрепен с 

с 6 гласа „ЗА”, без „против” и 1 – „въздържал се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, постоянна комисия по законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана в 

постоянната комисия по законност и с 8 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се” проекта беше одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Анастасов, постоянна комисия по управление на 

общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

Уважаеми колеги, на заседанието на комисията докладната записка 

беше подкрепена с 10 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя. 

Имате ли въпроси? Ако не, можете да направите изказвания. Заповядайте, 

господин Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, на постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 

политика беше разгледана и обсъдена докладна записка №35 от 13.01. 2016 

година от която става ясно, че голям инвеститор е проявил интерес за 

вземане под наем на имот № 61710.505.179, бивш имот на МВР – 

Жандармерия, с цел проучване и проектиране. Намеренията на 

инвеститора са в последствие да закупи този имот и на негова площ да 

разположи производството си на гъба „кладница” в огромни обеми. Тази 

инициатива е сравнима с бяла лястовица в класацията на нищожните 

инвестиции в нашата община. Ние като общински съветници защитаващи 

интересите на града и общината и провеждащи добра икономическа 

политика сме длъжни с този инвеститор да успеем да го убедим, че именно 

в нашия град и специално този имот са подходящи за реализацията на 

неговите бизнес намерения. На входа на оскъдните инвестиции, да не кажа 

на липсващите такива анонсираните от инвеститора 400 работни места са 

достатъчен аргумент да направим всичко в рамките на закона и по силите 

си тази инициатива да се случи. Не се надявам, че по примера на някои 

общини в България ще подпомагаме инвеститора. В този смисъл могат да 

се изброят редица примери: Община Ловеч подпомага проучването и 

проектирането за производство на електромобили; Община Търговище 

дарява част от 480 декара в полза на завода за стъкло „Шишеджам” ; 

Община Хасково създава обществени частни партньорства за привличане 

на инвестиции и редица други примери на територията на страната могат 

да бъдат посочени. Време е да си признаем, че инвестиционния интерес 
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към нашата община е нищожен. Донякъде и нашите действия, и 

високомерно отношение към бизнеса допринасят за това. Спомнете си как 

навремето точно с подобно отношение бяха принудени собствениците на 

„Шишеджам” да отидат да инвестират на територията на община 

Търговище. На гола поляна реализираха проекта си. Построиха нов завод 

вместо да използват ресурса на бившия наш завод за производство на 

стъкло и порцелан, като площи, цехове и квалифицирани работници. Тези 

работници повечето са от община Разград и до ден днешен са принудени 

да пътуват ежедневно до Търговище. Важно е, колеги, да си отговорим на 

следните въпроси: Каква е нашата роля в икономическия живот на община 

Разград? И с какво допринасяме подобни инвестиции, макар и малко, да се 

случват? Отговорите на тези въпроси ще дадат обяснение защо 

предложихме в постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 

политика депозита на инвеститора да се намали с размера на 1 месечен 

наем вместо на три е защо със свито сърце стискам палци да не възмутим, 

да не обидим или по – страшното да откажем този инвеститор от 

намеренията му и по този начин да провалим тази важна за общината 

инициатива. Правя още веднъж предложение да намалим депозита на 

спечелилия търга участник в размер на 1 месечен наем вместо на 3. Правя 

го и в писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Наистина много подробно беше разгледана тази 

докладна записка във всички постоянни комисии, които касаят естеството 

на докладната записка. Освен това имаше и пресконференция на общинска 

администрация заедно с инвеститорите, на която бяха поканени и 

председателите на постоянните комисии, които разглеждаха докладната и 

искам просто да подчертая, че става въпрос за тази гаранционна вноска 

нали така, господин Спасов, става въпрос, че в същност тази вноска 

независимо от нейния размер тя се връща след това на участника спечелил 

търга тогава, когато наистина извърши тези инвеститорски намерения, 

които е заявил в началото. Така че това не са пари които остават за 

общината, това са пари, които в момента когато всеки изпълни своите 

задължения се възстановяват на инвеститора. Но имате право да правите 

предложения. Има ли други такива? Господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

За процедура. Госпожо Председател, ако Вие искате да направите 

изказване по същество и да коментирате обстоятелството по докладната 

записка то следва да се изкажете като общински съветник. Но като 

председател на Общинския съвет Вие имате задължение само да 

ръководите заседанието и не и да правите изказване от председателското 

място. Надявам се, че занапред ще спазвате това изискване на Правилника.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много Ви благодаря, господин Димитров. Разбира се. Госпожо 

Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

Благодаря госпожо Председател. Всички общински съветници сме 

наясно с идеята която има настоящия инвеститор, който желае да наеме 

посочения имот – бившата Жандармерия. Няма да се повтарям само, че 

още един път ще подчертая, че имота, който се предоставя е на площ 

143 807 кв.м. и се предоставят 14 броя сгради. Както преди малко стана 

ясно тук предложението на общинския съветник е относно таксата, 

вноската за гаранция . Аз лично смятам, че е абсолютно резонно да има 

такава вноска, с която да се гарантира, че инвеститорът е сериозен в 

намеренията си и в крайна сметка той ще се възползва и ще ползва под 

наем имота. Практиката е такава дори и когато се отдава един апартамент 

под наем собствениците изискват да се внесе двукратен или трикратен 

размер от месечния наем, с цел да се създаде някаква защита. Така, че в 

тази връзка аз бих искала да предложа един компромисен вариант като 

правя конкретно предложение в т.1. б/ трикратния размер да бъде заменен 

с „двукратния”.  

Тоест  спечелилият търга да заплати гаранционна вноска за 

изпълнение на задълженията по договора при подписването му, в размер 

на двукратния размер на месечния наем. Както разбрахте става дума за 

милиони евра инвестиция и едва ли една гаранционна вноска от около 

100 000 лв. по някакъв начин ще затрудни инвеститора или би го 

отблъснал. Благодаря Ви. Ще внеса предложението в писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други предложения? Госпожо Неделчева, 

заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, с тази докладна 

записка надявам се, че наистина се дава началото на едно много добро 

нещо, което ще се случи в Разград. И аз се радвам, че настоящото 

ръководство е продължило разговорите с фирмата, която е заявила 

интерес, защото това беше направено още през лятото при предходното 

ръководство и се радвам, че е продължила тази политика, защото наистина 

от нея ще имат полза всички граждани на Разград, най – вече тази група 

хора, които са без работа и без доходи. Но това което като предложение 

искам да направя и е като донякъде продължение на изказването на 

колегата от Реформаторския блок, колегата Спасов, но това е за в бъдеще. 
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Бих предложила общинската администрация да подготви и да представи в 

Общинския съвет за приемане Наредба за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение като такава възможност е дадена съгласно Закона за 

насърчаване на инвестициите. Аз си направих труда, разгледах в няколко 

общини вече има приети такива наредби, като Русе, Добрич, Търново и в 

тези наредби съгласно закона, който споменах преди малко могат да бъдат 

разписани доста по – облекчени процедури за отдаване под наем на 

общински имоти или за продажба при проявен такъв инвеститорски 

интерес. Правя го като предложение за следващи сесии.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не като предложение, а като препоръка за в бъдеще към общинска 

администрация. Колеги, други предложения? Постъпили са 2 предложения 

във връзка с т.1, буква б/ - първото от тях е на колегата Веселин Спасов, с 

което ни предлага да заменим трикратния размер на месечния наем с 

еднократен такъв.  

Който приема така направеното предложение моля да гласува.  

 

С 6 гласа „ЗА”, „против” - 2, „въздържали се” – 21 

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на общински съветник 

Радиана Димитрова, което касае също т.1 буква б/ - трикратния размер да 

се замени с двукратния размер на месечния наем. Моля, който подкрепя 

това предложение да гласува.  

 

С 24 гласа „ЗА”, „против” - 5, „въздържали се” – 3 

предложението се приема. 

 

Моля, колеги, да пристъпим към гласуване в цялост на докладна 

записка с вх. №35 с направените и приети предложения. Съгласно чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА гласуването е поименно.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

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

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

 

Община Разград е собственик на имот - частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 2718/04.01.2016 година, представляващ 

поземлен имот №61710.505.179 по кадастралната карта на гр.Разград / 

бивш имот на МВР-Жандармерия /.Имотът е с площ 143 807 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. В имота са 

изградени 14 броя сгради с обща застроена площ  4418 кв.м. Към 

настоящия момент същият е свободен. 

 В Община Разград е получено искане описаният по-горе имот да 

бъде отдаден под наем. Същият е включен в програмата за управление 

и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2016 година, в която 

се предвижда той  да бъде отдаден под наем. Дейностите, които ще 
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бъдат осъществявани в него ще бъдат производствени. На тази база е 

определена и началната месечна наемна тръжна  цена, съобразно 

Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград, която е в размер на 

54637 лв., без ДДС. Тя е формирана като сумарна величина от 

незастроената част от имота и общата застроена част на сградите /с 

отчитане на складовите и сервизни площи/  за съответната строителна 

зона.  

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

за местното самоуправление и местната администрацията, чл.14, ал.1, 

ал.2 и ал.3  от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2 и 

ал.3 от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, 

управление и  разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, 

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

„против” – няма, „въздържал се” – 1,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Да се проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем по реда на глава седма от Наредба №2 на ОбС Разград на имот - 

частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот 

№61710.505.179 по кадастралната карта на гр.Разград с площ 143 807 

кв.м., и намиращите се в него 14 броя сгради с обща застроена площ 

4418 кв.м.,  при граници на имота: имоти с №№:61710.93.528, 

61710.505.7297, 61710.546.536, 61710.76.535, съгласно АОС № 

2719/04.01.2016 година, за срок от 10 години, с начална месечна тръжна 

цена 54637 лв., без ДДС,  определена съгласно Приложение №1 от 

Наредба №2 на Общински съвет Разград,. Търгът да се проведе при 

следните условия: 

а/ имотът да се използва за осъществяване на производствени 

дейности; 

б/ спечелилият търга да заплати гаранционна вноска за 

изпълнение на задълженията по договора при подписването му, в 

размер на двукратния размер на месечния наем. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор въз основа на резултата от проведения търг. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 15 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка вх.№36. 

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

Относно: Подаване на проектно предложение по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Заповядайте господин Хасанов. 

 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., Министерство 

на труда и социалната политика е открило процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Услуги за ранно детско 

развитие“ с конкретни бенефициенти общини в Република България, 

получили финансиране за предоставяне на услуги за ранно детско развитие 

в рамките на Проекта за социално включване, финансиран със заемни 

средства от Световната банка. 

Община Разград съгласно Споразумение за финансиране от 

31.05.2011 г., подписано с Министерство на труда и социалната политика е 

реализирала проект „Превенция на социалното изключване и намаляване 

на бедността сред децата от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. Това е по Проекта за 

социално включване, в периода 2011 г. - 2015 г. 

Настоящата процедура“Услуги за ранно детско развитие“ има за цел 

да допълни и подкрепи създадените по Проекта за социално включване 

интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 

годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните 

семейства, както и бъдещи родители. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всяка 

община е определен в зависимост от услугите по Проекта за социално 

включване. За Община Разград е 588 567,00 лв., като предоставяната 

безвъзмездна финансова помощ е 100 % и не се изисква съфинансиране от 

страна на кандидата. Всяко проектно предложение трябва да предвижда 

минимална продължителност на предоставяне на услугите не по-малко от 

24 месеца, като дейностите по проекта следва да приключат до 31 

декември 2018 г. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване Община Разград следва 

да представи Решение на Общински съвет Разград за подаване на проектно 

предложение по настоящата процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 
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              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 Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно 

детско развитие“, предлагам да вземете следното решение: 

1. Дава съгласие Община Разград да подаде проектно предложение 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

по порграма “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладна записка беше разгледана в ПК по бюджет, 

финанси и икономическа политика, ПК по законност, превенция на 

корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Моля председателите на тези комисии да докладват за 

гласуването в комисиите. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по 

бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова - Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка беше подкрепена от 

членовете на постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 

политика с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, постоянна комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев - Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

ПК по законност обсъди проекта за решение, приветства 

получаването на безвъзмездната помощ и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“  одобри проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Петров, постоянна комисия по социална политика. 

 

Г-н Красимир Петров - Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

На своето редовно заседание постоянната комисия по социална 

политика, трудова заетост и здравеопазване подкрепи настоящата 

докладната записка и проекта за решение с 9 гласа „ЗА“, без „против“ и без 

„въздържали се“. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете въпроси. 

Изказвания, предложения към така представената докладна? Ако няма, 

моля да пристъпим към гласуване. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 

 

Министерство на труда и социалната политика в качеството си 

на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. е открило процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M90PO001-

2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ с конкретни бенефициенти 

общини в Република България, получили финансиране за 

предоставяне на услуги за ранно детско развитие в рамките на 

Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства от 

Световната банка. 

Община Разград съгласно Споразумение за финансиране № 

РД09-39/31.05.2011 г., подписано с Министерство на труда и 

социалната политика е реализирала проект „Превенция на 

социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 0 до 

3 г. и от 3 до 7 г. в Община Разград“ по Проекта за социално 

включване, в периода 2011 г. - 2015 г. 

Процедура BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. има за цел да допълни и подкрепи създадените по Проекта 

за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, 

насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с 

увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. 

Проектните предложения на конкретните бенефициенти по 

Процедура BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ 

следва да включват комбинация от интегрираните услуги 

предоставяни по Проекта за социално включване, тъй като 

максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всяка 

община е определен в зависимост от услугите по Проекта за социално 

включване. За Община Разград максималният размер е 588 567,00 лв., 

като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 100 % и не се 

изисква съфинансиране от страна на кандидата. Всяко проектно 

предложение трябва да предвижда минимална продължителност на 

предоставяне на услугите не по-малко от 24 месеца, като дейностите 

по проекта следва да приключат до 31 декември 2018 г. 
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В съответствие с Насоките за кандидатстване Община Разград 

следва да представи Решение на Общински съвет Разград за подаване 

на проектно предложение по настоящата процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

              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 Насоките за кандидатстване по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, Общински 

съвет Разград, с 23 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 

няма, 

РЕШИ : 

 

1. Дава съгласие Община Разград да подаде проектно 

предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M90PO001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община Разград 

и Областен управител на област Разград в седем дневен срок от 

приемането му. 

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№49. 

Докладна записка от Галина Георгиева-Маринова – зам.-кмет на 

Община Разград 

Относно: Кандидатстване за финансиране по Проект „Красива 

България” на Министерство на труда и социалната политика за 2016 

г. 

Госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Както през всяка и през настоящата Министерството на труда и 

социалната политика провежда кампания по набиране на проектни 

предложения по Проект „Красива България“ 2016 г. в настоящата година 

има отворена Мярка за „Подобряване на социалните услуги от резидентен 

тип“. В тази мярка се изисква бенефициента, в случая общините, да имат 

готови проектни предложения, с които да кандидатстват. Община Разград, 
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след заснемане, има готовност да подаде такова проектно-предложение, 

касаещо строително-ремонтни работи на самостоятелен обект в сграда с 

цел предоставяне на социална услуга от резидентен тип, а именно „Център 

за настаняване от семеен тип“. То е самостоятелен обект 3-4 етаж на 

сградата, която се намира на ул.“Хаджи Димитър“ №30 в гр. Разград. Това 

е бившата стоматология. Същата е актувана с акт за общинска собственост. 

Изискуемия минимум за съфинансиране по вноска от страна на общината е 

в размер на 20 %, а общия финансов максимум, който може да бъде 

поискан по проекта е 160 000 лв. с включено ДДС. 

Във връзка с гореизложеното Ви молим за Вашето решение: да 

дадете съгласие Община Разград да кандидатства с проекто-предложение 

по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната 

политика за 2016 г. по  Мярката за „Подобряване на социалните услуги от 

резидентен тип“, касаещо строително-ремонтни работи на самостоятелен 

обект в сграда представляващ : 3-ти и 4-ти етаж с площ от 730,00 кв. м. от 

административна сграда на 4 етажа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър“ 

№ 30, гр. Разград, с цел предоставяне на социална услуга от резидентен 

тип „Център за настаняване от семеен тип“. 

Също така: Възлага на кмета на Община Разград да подготви и 

представи в определения срок необходимите документи и да бъде 

предвиден в проекта за бюджет за 2016 г., финансов ресурс за 

съфинансиране в размер на 30 687,00 лв. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Тази докладна записка беше разгледана в ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

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

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Госпожо Димитрова 

за ПК по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова - Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Настоящата докладна записка с вх.№49 беше категорично 

подкрепена от комисията по бюджет, финанси и икономическа политика с 

9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Господин Анастасов – ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов - Председател на ПК 

Комисията по общинска собственост подкрепи тази докладна 

записка с 10 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, постоянна комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев - Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение 

беше приет. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Петров, постоянна комисия по социална политика. 

 

Г-н Красимир Петров - Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 

решение с 9 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате право да зададете въпроси към вносителя. Ако нямате 

въпроси, изказвания, предложения за изменения и допълнени. Ако няма 

такива, моля да пристъпим към гласуване. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42 

 

Отворена е кампания за набиране на кандидати за участие по 

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната 

политика за 2016 г. 

Допустимите проекто-предложения по Мярка 02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, са за 

строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи в 

съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново 

строителство  с цел предоставяне на социални услуги в общността от 

резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за 

временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, 

наблюдавано жилище и преходно жилище). 
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Допустими кандидати по Мярката са общините, собственици на 

оферираните обекти. Всички потенциални бенефициенти следва да са 

с готови проект за заснемане или одобрен инвестиционен проект. 

Изискуемият минимум за съфинасираща вноска от кандидата за 

Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” е 

минимум 20 %, като Проект „Красива България“ финансира 

максимум до 160 000,00 лв. с вкл. ДДС. 

 Община Разград след заснемане има готовност да подаде 

проекто-предложения за строително-ремонтни работи на стойност 

139 488,00 лв. на самостоятелен обект в сграда, с цел предоставяне на 

социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип“. Самостоятелния обект представлява: 3-ти и 4-ти етаж с 

площ от 730,00 кв. м. от административна сграда на 4 (четири) етажа, 

обособени като самостоятелни обекти, находяща се върху парцел № I-

3430 в кв. 42 по плана на гр. Разград, с идентификатор № 

61710.502.6190.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Разград, с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър“ № 30, гр. 

Разград. актувана с Акт за общинска собственост № 149/19.01.2007 г. 

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

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

администрация, Общински съвет Разград, с 32 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - няма,          

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Разград да кандидатства с проекто-

предложение по Проект „Красива България” на Министерство на 

труда и социалната политика за 2016 г. по  Мярка 02-01 „Подобряване 

на социалните услуги от резидентен тип“ за строително-ремонтни 

работи на самостоятелен обект в сграда представляващ : 3-ти и 4-ти 

етаж с площ от 730,00 кв. м. от административна сграда на 4 (четири) 

етажа, обособени като самостоятелни обекти, находяща се върху 

парцел № I-3430 в кв. 42 по плана на гр. Разград, с идентификатор № 

61710.502.6190.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Разград, с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър“ № 30, гр. 

Разград, с цел предоставяне на социалната услуга от резидентен тип 

„Център за настаняване от семеен тип“. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да подготви и представи 

в определения срок необходимите документи в изпълнение на 

Решението по т.1, като предвиди в бюджета за 2016 г. необходимия 

финансов ресурс за съфинансиране в размер на 30 687,00 лв. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 
 

 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№53. 

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов – Председател на ПК 

по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и общински съветник в Общински съвет-

Разград 

Относно: Допълнение на Решение № 872 по Протокол № 47 от 

27.01.2011 г. на Общински съвет – Разград  относно извършване на 

строително монтажни работи на  Градски стадион. 

Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, госпожо председател. Като за начало искам да 

предложа една промяна в т.2. Обърнете на 3 страница от докладната, 

където т.2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс към 

Договор №41 от 08.02.2011 г., след годината продължава така изречението: 

като се удължи срока на договора до 30.06.2017 г. По нататък: съгласно 

условията на т.1. от настоящото решение. Като се удължи срока на 

договора до 30.06.2017 г.  

Уважаеми колеги, с Решение № 872 по Протокол № 47 от 

27.01.2011г.  Общински съвет – Разград  дава съгласие  недвижимият имот, 

съставляващ градски стадион в гр. Разград да бъде обект на съвместна 

дейност  между Община Разград и „Професионален футболен клуб 

„Лудогорец 1945” АД гр. Разград с цел лицензиране на стадиона. 

В изпълнение на горепосоченото Решение е подписан Договор № 41 

от 08.02.2011 г., съгласно който страните постигат съгласие да реализират 

общ проект  за финансиране, обезопасяване, реконструкция, управление и 

поддръжка на спортния обект. 

Във връзка с привеждането на Градския стадион в съответствие с 

изискванията на UEFA-4 категория, се налага извършване на 

допълнителни ремонтни дейности. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 

чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Разград, предлагам да вземе следното 

решение: 

1. Допълва т.1 от Решение № 872 по Протокол № 47 от 27.01.2011 г. 

на  Общински съвет – Разград, както следва:   

Създава нова точка 1.8. със следното съдържание: 

1.8. „ПФК „Лудогорец 1945”АД гр.Разград да извърши 

допълнителни ремонтни дейности, както следва: 

1.8.1. Възстановяване на оградни и предпазни елементи при сектор 

"Г". 

1.8.2. Демонтаж седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 10 

реда. 

1.8.3. Полагане на новахидроизолация на първи 10 реда при сектор " 

Б" /трибуна Моци/. 

1.8.4. Монтажна седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 10 

реда. 

1.8.5. Смяна на окачен таван в коридор при сектор "Б"/трибуна 

Моци/. 

1.8.6. Полагане на хидроизолация при вход сектор "В". 

1.8.7. Ремонт на кабинки за продажба на билети при вход сектор "В"- 

2 броя. 

1.8.8.Ремонт на фасада централна трибуна. 

1.8.9. Ремонт на стари съблекални и съдийска стая. 

1.8.10. Ремонт на възстановителен център при сектор "А1". 

1.8.11. Ремонт на коридор при административна част и стая "охрана". 

1.8.12. Ремонт на вътрешни оградни елементи при пътеводи. 

1.8.13. Ремонт на метална стълба към ВИП зона. 

1.8.14. Ремонт на врати аварийни входове при всички сектори. 

1.8.15. Ремонтна ТV студио, командназала и метално стълбище  към 

тях. 

1.8.16. Ремонт и пребоядисване на портални врати 6 бр. 

1.8.17.Ремонт осветление на технически колектор при всички 

сектори“.  

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс към 

Договор№ 41 от 08.02.2011 г. като се удължи срока на договора до 

30.06.2017 г.,съгласно условията на т.1 от настоящото решение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Завърших, благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Благодаря Ви, господин Анастасов. Колеги, имате ли въпроси към 

вносителя? Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз имам няколко въпроса. 

Първо, вносителя може ли да ми отговори защо се налага реконструкция 

на части от трибуна „Моци“ след като тя беше въведена в експлоатация 

преди по-малко от година. Второ, колко ще струва ремонтът? Мисля, че 

това е важно да се уточни. Трето, кой ще плати ремонта? Предполагам, че 

ще е за сметка на общината тъй като стадиона е обект общинска 

собственост и в такъв случай подвъпрос – от къде ще бъдат тези средства, 

дали те са от включените в проекто бюджета за 2016 г. за стадиона 

средства или други. И последно, защо се предлага удължаване на срока за 

договора до 30.06.2017 г., след като преди малко господин кмета каза, че в 

момента има готовност за концесионен договор. Не е ли прекалено дълъг 

срок това и не е ли редно срока да се удължава в рамките на тази бюджетна 

година. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Господин Ханчев, налага се ремонт на трибуна „Моци“, не съм бил 

там не мога да кажа, но се налага поради некачествено изпълнение. Водени 

са преговори между ПФК „Лудогорец“ и изпълнителя на строителните 

дейности за отстраняване на самите недостатъци, но в продължение на 

разговорите не е стигнато до споразумение и това, което имам като 

информация ПФК „Лудогорец“ за своя сметка ще извърши ремонтните 

дейности, а след това ще си търси правата от изпълнителя. Всички 

строително-монтажни дейности ще бъдат за сметка и само на ПФК 

„Лудогорец“, т.е. плащанията ще извършва самия футболен клуб. 

Удължаването на срока до 30.06.2017 г. е съобразено с това, че февруари-

март текат лицензите за съответната година, за съответния сезон. За да не 

изпадне общината, респективно Общинския съвет, патова ситуация и 

догодина да има живот и здраве февруари-март пак трябва да се лицензира, 

и ако не е довършена тази процедура по отдаване на концесия пак ще 

изпаднем в ситуация да търсим варианти за удължаване не срока. За това, 

това е превантивно и в същото време текат преговорите и подготовка на 

документи за отдаване на концесия. Между другото самата процедура е 

много тежка и ще отнеме време. Дай боже да стане до края на годината, но 

ако се забавим и не се получи до февруари месец това означава, че отново 

ще трябва да се търсят варианти за спасяване на стадиона или на лиценза 

по-скоро. Завърших.  
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Ханчев, доволен ли сте от отговорите на Вашите въпроси? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Аз само не разбрах, въпросната докладна разгледана ли е в комисия? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Тя е вкарана по извънредния способ, така че не е минавала през 

комисии точно поради тази причина.  

Други въпроси, колеги? Ако нямате имате възможност за изказвания, 

за предложения. Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, 

Най-напред, аз ще дам отговор на резонния въпрос защо тази 

докладна не е гледана в комисии. Причината е следната: този въпрос 

възникна при обсъждането на проекта за бюджет на Община Разград за 

2016 г. в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, там и във връзка с предвидените средства, 

касаещи стадиона от членовете на комисията се поставиха въпроси за 

какъв период от време ще бъдат изразходвани тези средства и стана ясно, 

че ще се предвидят до края на 2016 г. След това по решение на самата 

комисия и по предложение на нейните членове бе решено да се проведе 

едно извънредно заседание на комисията по управление на общинската 

собственост, а именно миналия петък, преди три дни. Тъй като 

вносителите на бюджета, нито пък на заседанието на самата комисия и 

ръководството на общинската администрация не беше в състояние да даде 

информация на комисията как са уредени взаимоотношенията между 

община и ПФК „Лудогорец“, какви са клаузите на договора, какво е 

действието на договора и т.н. и т.н. В петък, преди три дни, комисията се 

натъкна на следните обстоятелства: че на 8 февруари изтича срока, който 

Община Разград е сключила с ПФК „Лудогорец“, е предоставила на ПФК 

публична-общинска собственост – стадион. И комисията констатира, че до 

петък 22.01.2016 г. ръководството на общинската администрация е 

бездействало по този въпрос и не е взело никакви мерки тези 
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взаимоотношения да бъдат уредени. За това и председателя на ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол е вносител. По повод на тези критични 

бележки и представител на ПФК „Лудогорец“ изрази становище, че и те 

имат вина, но тук е мястото в най-добронамерен план да посъветваме 

кмета на общината да следи как и по какъв начин изтичат договорите и 

сроковете за действие на стопанисването на управлението на такива важни 

общински имоти, какъвто несъмнено представлява общинския стадион 

„Лудогорец-Арена“. Ако не беше инициативата на комисията и вкарването 

на тази докладна записка по извънредния способ, поради бездействието на 

кмета щяхме да се озовем в положение, при което „Лудогорец“ рискуваше 

да не получи лиценз за експлоатация на стадиона през следващия сезон на 

футболното първенство със всички произтичащи последици. Ние сега 

можем само да гадаем, какво щеше да стане ако „Лудогорец“ не беше 

представил на лицензионната комисия – документ, който да удостоверява, 

че този футболен клуб разполага с материална база – стадион на правно 

основание, че този стадион му е предоставен от общината за срока на 

футболното първенство. Тъй като това е едно от императивно изискваните 

неща, за да може да се разреши на ФК „Лудогорец“ да провежда своите 

срещи на стадиона. Лесно може всеки един от Вас да си представи какъв 

огромен, грандиозен скандал можеше да възникне ако сега Общинският 

съвет не се беше сетил и то по-инициатива на постоянната комисия да се 

занимае с този въпрос. За това, уважаеми съветници, никой от Вас преди 

петъка 22.01.2016 г. не беше информиран, че има такъв проблем. Сега се 

поставя въпроса правилно ли е постъпила комисията и нейния 

председател, като внасяме докладната записка с проект за такова решение. 

Моето становище, като член на тази комисия е, че това е правилно 

предложение, което трябва да бъде подкрепено и с това решение 

Общинския съвет ще даде възможност на кмета на общината да сключи 

анекс, да се договори, този публичен имот общинска собственост да 

продължи да се стопанисва от футболния клуб и там футболния клуб да 

може да провежда своите срещи. Във връзка с коментарите и въпросите до 

срока 30.06.2017 г., аз бих искал да информирам общинските съветници, че 

на заседанието на комисията по управление на общинската собственост 

бяха обсъдени въпросите докога стадионът ще бъде предоставен на 

футболния клуб въз основа на такива договори. Юристите знаем, че тези 

договори са от категорията на неполучилите изрично наименование, не 

наименовани договори, че той намира своето основание в редица общи 

разпоредби на настоящото гражданско законодателство, но и че трябва 

ускорено в една по-динамична процедура да приключат преговорите и 

дейностите във връзка с предоставянето на стадиона на концесия. И тук аз 

се обръщам към кмета на общината да активизира усилията на кметския си 

екип и по-скоро да бъдат извършени действията за откриването на 
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процедурата за концесия, провеждането на самата процедура, и дано да се 

случи предоставянето на този стадион на концесия на съответното 

юридическо лице, което ще го концесионира съобразно срока, който е 

между 5 и 35 години. Така че в заключение предлагам Ви, уважаеми 

общински съветници, да подкрепим докладната записка и силно се 

надявам, че кмета на общината ще отчете допуснатите пропуски и ще 

направи необходимото занапред да не се получават такива неща. Благодаря 

Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да, заповядайте господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. Слушам и не вярвам на ушите 

си. Това е безспорно страхотна тирада, господин Димитров, но искам да 

Ви припомня, че изборите минаха много отдавна и на 1 ноември 2015 г. 

жителите на Община Разград категорично заявиха кой трябва да бъде кмет 

на Община Разград. По-другия въпрос, аз после ще искам господин Ненов 

подробно отново да ни разясни ситуацията с футболния клуб и с 

действията на Община Разград в отминалия период. Времето, в което 

новият кмет, и новата общинска администрация управляват в общината 

беше крайно недостатъчно за извършване на действията, които Вие 

коментирате. Освен това настоящата общинска администрация има 

подготвен проект за концесионен договор. Аз честно казано изпадам в 

двоумение защо предишното общинско ръководство не е предприело 

мерки да съкрати сроковете, за които Вие говорите в момента, и т.е. ние в 

момента да не изпадаме в ситуацията, в която екстремно и чрез вкарване 

на докладни записки по извънредния способ да решаваме проблеми, които 

са трупани с години. Освен това, лично моето мнение, че ние категорично 

трябва да подкрепим ПФК „Лудогорец“. И с Вашето изказване, според 

мен, Вие опитахте да внушите на съветниците и на жителите на Разград, че 

кмета Василев е против ФК „Лудогорец“. Такова нещо няма категорично. 

Това е ясно и на собствениците на ФК, и на госпожа Газдова, и на 

широката общественост. Благодаря, госпожо председател. Господин 

Ненов, ще Ви замоля не толкова обстойно, по-кратко, да стане ясно на 

жителите Община Разград какво е предприела. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Реплика, госпожо председател, съгласно Правилника. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин кмете, 

На 06.11.2015 г. Вие стъпихте в длъжност. От тогава са изминали 

повече от 2 месеца, може би вече 2 месеца и половина. И ако за 2 месеца и 

половина Вие не сте бил в състояние да разберете кога изтичат сроковете 

за най-важните публични имоти, които са общинска собственост, то тогава 

е трудно да предположим в какви темпове и срокове ще може да се 

ориентирате за другите важни неща. Тук не става въпрос дали Вие сте 

„ЗА“ или „против“ за развитието на ПФК „Лудогорец“, тук става въпрос за 

нещо тривиално, че Вие проспахте датата 8 февруари 2016 г., на която дата 

изтича срока и на 9 февруари нямаше да има правно основание ФК 

„Лудогорец“ да ползва тази общинска собственост. Вие, господин кмете, 

сте отговорен за управлението на общинската собственост. Не на 

съветниците, а Ваше е задължението да следите стадиона и след 8 

февруари да продължи да бъде ползван по законосъобразен начин. Това е 

Вашия пропуск и затова сега съветниците от комисията поправиха този 

Ваш пропуск като внасят по извънредния способ. Иначе беше съвсем 

резонно още ноемврийската, декемврийската сесия, Вие да внесете 

докладна записка, за да може комисиите така, както резонно питат 

общинските съветници защо не се занимават комисиите, да поставите този 

въпрос. Най-добронамерено Ви казваме тези неща, за да се предпазите 

занапред от други грешки. И вероятно грижите Ви за ремонта на хижата и 

смяна на бани и тоалетни, и разгонването на юристи не са Ви дали тази 

възможност да видите тези важни неща.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Това не е предмет на дневния ред, който сме приели господин 

Димитров. Освен това репликата е в рамките на 3 минути, а Вие ги 

пресрочихте – също да Ви го припомня това от нашия правилник. 

Благодаря Ви все пак. Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Аз съм притеснен от атмосферата, която се създаде. Наистина мисля, 

че най-важното, което ние като общински съветници имаме като 

отговорност пред хората, които са гласували за нас е да помагаме и да 

решаваме проблемите. Това е момента, че комисията или какъв е генезиса 

на този проблем не е толкова важен. Най-важното е да вземем решение, с 

което наистина да спасим лиценза на любимия на всички разградчани и 

бих казал на прогресивната част на България – клуб. Ето защо, аз смятам, 

че всички трябва да дадем подкрепа на тази докладна записка  независимо 

кой я е внесъл, кой я е съставил, по какъв метод, по какъв начин е внесена, 
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с едно малко допълнение, което искам да направя. В т.2. освен промените, 

които бяха направени, нека да внесем и един срок, в който да бъде 

сключен този договор. Тъй като 8 февруари разбирам е крайния срок, 

според мен последната дата, която е разумно да бъде сключен този анекс 

към договор е 6 февруари. Ето защо аз ви правя предложение да променим 

т.2. Възлага на кмета на Община Разград до 6 февруари 2016 г. да включи 

анекс и т.н., както беше с промяната на вносителя господин Анастасов. И 

ви моля наистина да направим така, че да спасим лиценза. Нека Разград да 

се гордее със своя футболен клуб. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. В писмен вид ще ми го дадете. Като общински 

съветник, това което стана ясно до тук от изказванията на всички колеги е, 

че и общинските съветници и кмета, и общинската администрация ни боли 

за това „Лудогорец“ да бъде на територията на Разград и нещата да се 

случват по най-добрия начин за любимия отбор на толкова много хора. 

Така че благодаря Ви. Колеги, други изказвания, предложения за 

изменение и допълнение към тази докладна записка? Господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Безспорно клубът трябва да бъде подкрепен, това е наше, най-

малкото, морално задължение и не бива по-никакъв начин да подлагаме на 

риск лиценза на футболния клуб. Аз обаче предлагам една промяна също в 

т.2., като предлагам тя да изглежда по следния начин: Възлага на кмета на 

Община Разград да сключи анекс към Договор №41/08.02.2011 г., като се 

удължи срока на договора до 30.12.2016 г. Разбира се с това допълнение, 

което предложи колегата Иво Димитров, което е съществено. Предлагам 

срока да бъде до 30.12.2016 г. Тъкмо да се активизира и кметската 

администрация за подготвянето на концесионната процедура, и за да 

решим въпроса генерално, а не да предприемаме такива примитивни 

мерки. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Ще го внесете ли в писмен вид, господин Ханчев, това Ваше 

предложение? Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз искам само едно предложение във връзка с това, което каза 

господин Ханчев, че така както е представена докладната не беше ясно за 

чия сметка ще бъдат тези ремонтни дейности, за това предлагам в 1.8. да 

допълним по следния начин точката:ПФК „Лудогорец 1945“ АД гр. 
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Разград да извърши за своя сметка допълнителни ремонтни дейности, 

както следва.., т.е. да вмъкнем думата само „за своя сметка“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате ли готовност в писмен вид? Заповядайте, госпожо Газдова. 

Ще Ви помоля да се качите на микрофон тъй като наистина общинските 

съветници се вълнуват много от това какво се случва с „Лудогорец“ и 

стадиона, заповядайте.  

 

Г-жа Теменуга Газдова – Председател на Съвета на директорите на 

футболен клуб „Лудогорец 1945“ АД 

Благодаря Ви за това, че ми дадохте думата. Аз искам да взема 

отношение по последното предложение за срока на договор. Аз присъствах 

на обсъждането на ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол на този казус и там доста 

задълбочено беше обсъждан срока на този анекс. Нашата цел съвпада с 

тази на общината и ние ще се постараем максимално бързо да съдействаме, 

с каквото можем, по процедурата за отдаване на концесия на стадиона, но 

така или иначе това още не е свършило. А за лицензирането на 

„Лудогорец“, т.е. за стадиона, който играе „Лудогорец“ е необходимо ние 

да представим документи, че следващата състезателна година, те се 

представят сега до края на февруари, но касаят състезателната година от 

юни 2016 г. до юни 2017 г. Ние сега през февруари трябва да представим 

договор, който ни гарантира възможността да играем на стадиона до юни 

2017 г. Така че това е, което исках да ви изясня, за да не стане някакво 

объркване с тези срокове – до края на годината или до еди кога си. Защото 

не е ясно на нас дали ще ни върши работа договор до края на годината. От 

формална гледна точка някой от БФС може да каже „Да, обаче вие 

следващите шест месеца няма къде да играете“ и да не лицензира отбора. 

Независимо, че ние през това време, дай боже да сме спечелили конкурса 

за отдаване на концесия на градския стадион. Това е, което исках да ви 

изясня за да е ясно защо в крайна сметка предложението е за юни 2017 г. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Като допълнение към изказването на госпожа Газдова, искам само да 

допълня, че освен лицензирането на стадиона в Българския футболен съюз, 

стадионът трябва да се лицензира и пред УЕФА, тъй като предполагам, че 

„Лудогорец“ и тази година ще играе в международните турнири. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И така колеги, има постъпили три предложения във връзка с проекта 

за решение на тази докладна записка. Ще Ви помоля, господин Ханчев, 

след това да допълните името си, което липсва.  

Подлагам на гласуване предложението на общински съветник Митко 

Ханчев. Първото изречение на т.2. да бъде променено по следния начин: 

Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс към Договор №41 от 

08.02.2011 г. със срок до 30.12.2016 г. Тоест променя срока за сключване 

на договора. Моля, който подкрепя това предложение да гласува. 

 

С 5 гласа „ЗА“, „против“ - 6, „въздържали се“ – 19, 

предложението на общински съветник Митко Ханчев не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Иво Димитров: 

Възлага на кмета на Община Разград до 06.02.2016 г.  да сключи анекс към 

Договор №41, както следва с т.2. Моля, който подкрепя това предложение 

да гласува. 

 

С 22 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 7, 

предложението на общински съветник Иво Димитров се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И още едно предложение имаме за допълнение. То е от общински 

съветник Елка Неделчева. В т.1.8. след думата „извърши“ да бъде добавено 

„за своя сметка“. Моля, който приема това предложение да гласува. 

 

С 31 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението на общински съветник Елка Неделчева се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, да гласуваме докладната записка с №53 в цялост с приетите 

вече предложения към нея. Моля, който подкрепя докладната да гласува. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова не участва   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова    

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 

 

С Решение № 872 по Протокол № 47 от 27.01.2011г.  Общински 

съвет – Разград  дава съгласие  недвижимият имот, съставляващ 

градски стадион в гр. Разград да бъде обект на съвместна дейност 

между Община Разград и „Професионален футболен клуб /ПФК/ 
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„Лудогорец1945” АД гр. Разград с цел лицензиране на стадиона за 

приемане на мачове на „Б” и „А” професионална футболна група при 

определени в него условия.  

В изпълнение на горепосоченото Решение е подписан Договор № 

41 от 08.02.2011 г., съгласно който страните постигат съгласие да 

реализират общ проект за финансиране, обезопасяване, 

реконструкция, управление и поддръжка на спортен обект, 

представляващ  „Стадион” с административен адрес: област Разград, 

община Разград, гр. Разград, ул. „Васил Левски” 43, съставляващ 

поземлен имот публична общинска собственост № 61710.502.6499, с 

площ 33 062.00 /тридесет и три хиляди и шестдесет и два/ кв.м.  по 

кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-17-

29/01.02.2011 г. на Началник на СГКК Разград, актуван с АПОС № 

180/07.02.2011 г. и построените в него сгради.  

Във връзка с привеждането на Градския стадион в съответствие 

с изискванията на UEFA-4 категория, се налага извършване на 

допълнителни ремонтни дейности, както следва: 

1. Възстановяване на оградни и предпазни елементи при сектор 

"Г". 

2. Демонтаж седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 10 

реда. 

3.Полагане на нова хидроизолация на първи 10 реда при сектор " 

Б" /трибуна Моци/. 

4. Монтаж на седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 10 

реда. 

5. Смяна на окачен таван в коридор при сектор "Б"/трибуна 

Моци/. 

6. Полагане на хидроизолация при вход сектор "В". 

7. Ремонт на кабинки за продажба на билети при вход сектор 

"В"- 2 броя. 

8.Ремонт на фасада централна трибуна. 

9. Ремонт на стари съблекални и съдийска стая. 

10. Ремонт на възстановителен център при сектор "А1". 

11. Ремонт на коридор при административна част и стая 

"охрана". 

12. Ремонт на вътрешни оградни елементи при пътеводи. 

13. Ремонт на метална стълба към ВИП зона. 

14. Ремонт на врати аварийни входове при всички сектори. 

15. Ремонт на ТV студио, командна зала и метално стълбище към 

тях. 

16. Ремонт и пребоядисване на портални врати 6 бр. 
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17. Ремонт осветление на технически колектор при всички 

сектори. 

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

ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване с 31 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,  

 

РЕШИ: 

 

1. Допълва т.1 от Решение № 872 по Протокол № 47 от 27.01.2011 

г. на  Общински съвет – Разград, както следва:   

Създава нова точка 1.8. със следното съдържание: 

1.8. „ПФК „Лудогорец 1945” АД гр. Разград да извърши за своя 

сметка допълнителни ремонтни дейности, както следва: 

1.8.1. Възстановяване на оградни и предпазни елементи при 

сектор "Г". 

1.8.2. Демонтаж седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 10 

реда. 

1.8.3. Полагане на новахидроизолация на първи 10 реда при 

сектор " Б" /трибуна Моци/. 

1.8.4. Монтаж на седалки при сектор "Б"/трибуна Моци/ първи 

10 реда. 

1.8.5. Смяна на окачен таван в коридор при сектор "Б"/трибуна 

Моци/. 

1.8.6. Полагане на хидроизолация при вход сектор "В". 

1.8.7. Ремонт на кабинки за продажба на билети при вход сектор 

"В"- 2 броя. 

1.8.8.Ремонт на фасада централна трибуна. 

1.8.9. Ремонт на стари съблекални и съдийска стая. 

1.8.10. Ремонт на възстановителен център при сектор "А1". 

1.8.11. Ремонт на коридор при административна част и стая 

"охрана". 

1.8.12. Ремонт на вътрешни оградни елементи при пътеводи. 

1.8.13. Ремонт на метална стълба към ВИП зона. 

1.8.14. Ремонт на врати аварийни входове при всички сектори. 

1.8.15. Ремонтна ТV студио, командназала и метално стълбище  

към тях. 

1.8.16. Ремонт и пребоядисване на портални врати 6 бр. 

1.8.17.Ремонт осветление на технически колектор при всички 

сектори“.  

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи до 06.02. 2016 

г. анекс към Договор№ 41 от 08.02.2011 г. като се удължи срока на 

договора до 30.06.2017 г., съгласно условията на т.1 от настоящото 

решение. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, годподин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, от името на група „Кауза Разград“ Ви моля за 

10 минути почивка. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Във връзка с чл.64 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация ви давам 15 минути почивка.  

 

ПОЧИВКА 

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

С Т А Т И Я 18 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, след приключване на почивката пристъпваме към 

последната докладна записка от точка първа в дневния ред, на днешното 

заседание, която е с вх.№18. 

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

Разград 

Относно: Приемане на проекта за бюджет на Община Разград за 

2016 г. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
С настоящата докладна записка ви представяме проект за бюджет за 2016 г. на 

Община Разград, разработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба и 

съобразен с целите и приоритетите на общината и прогнозната макрорамка за страната.  

1. Макроикономическа рамка  на 2016 г. 

• Ръст на брутния  вътрешен продукт    -  1.7% ; 

• Средногодишна инфлация                    -  1,8% ; 
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• Минималния доход към 01.01.2016 г. -  420 лв.; 

• Ниво на безработица                             -  10,2%;  

• Непроменена в структурно отношение приходна база за 

общините; 

• Ниво на доходите за бюджетната сфера на нивото на 2015 г. 

2. Нормативна уредба, регламентираща бюджетния процес през 2016 

г. – Закон за публичните финанси /ЗПФ/, Закон за държавния бюджет на 

Република България /ЗДБРБ/ за  2016 г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., 

РМС № 276/28.04.2015 г. за определяне на стандарти за делегираните 

държавни дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, 

променено с РМС № 859/03.11.2015 г. Към настоящия момент няма 

публикувани указания на Министъра на финансите,  с които се определят 

основните насоки за съставянето и изпълнението на бюджета.  

3.  Важни  промени   в нормативната уредба: 

• ЗДБРБ за 2016 г.: 

o Липса на реформи и напредък в развитието на финансовата 

децентрализация; 

o Няма съществени структурни промени в държавните трансфери 

за общините; 

o Липсва законов регламент общините да бъдат подпомагани за 

достъпа си за финансиране от Фонд „ФЛАГ”; 

o От 01.01.2016 г. минималната работна заплата се увеличава на 

420 лв.; 

o Запазва се размерът на изравнителната субсидия, субсидията за 

зимно поддържане на общинските пътища и незначително се увеличава  

субсидията за  капиталови разходи; 

o Завишение на размерите на общата субсидия за делегираните от 

държавата дейности, определени въз основа на приети от Министерски 

съвет стандарти за финансиране, които като обем имат по-голямо 

увеличение само в сферата на образованието; 

o Променят се сроковете за предоставяне на изравнителната 

субсидия,както следва: до 31 януари - 50%, до 31юли - 25%, до 31 

октомври –останалите 25%; 

o Не е уточнен размерът на целевата субсидия за изграждане и 

основен ремонт на общински пътища в целевата субсидия за капиталови 

разходи. 

• РМС № 859/03.11.2015 г. за изменение на РМС 276/28.04.2015 г. за 

приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели  през 2016 г. 

o Във функция „Отбрана и сигурност” – нарастват средствата 

във функцията, като е определен нов стандарт за екипировка на 

ангажираните в доброволните формирования; 
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o Във функция „Образование” са отразени както промените в 

броя на децата и учениците, така и в размера на стандартите. Спрямо РМС 

за 2015 г. има увеличение на стандартите за ЦДГ и за училищата от 6%, 

което не осигурява ръста на заплатите на учителите и ръста на 

минималната работна заплата за останалия персонал. Запазват се 

размерите на допълващите стандарти за подпомагане на храненето и за 

материална база. Минимално са увеличени  стандартите за ресурсно 

подпомагане и целодневна организация на учебния ден. Отпада 

допълващия стандарт от 14 лв. на ученик за извънкласни дейности; 

o Във функция „Здравеопазване” са увеличени стандартите за 

детските ясли с 9%, за млечни кухни – с 13% и за здравни медиатори – с 

13%. Запазва се стандартът за здравен кабинет. Въпреки увеличението на 

стандарта за детски ясли, определените средства са недостатъчни за 

покриване на заплатите с увеличението на минималната работна заплата за 

помощния персонал; 

o Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

стандартите за специализираните институции и на социални услуги в 

общността са увеличени спрямо 2015 г. с 2%. Със 7% е намален стандартът 

за издръжка на домовете за възрастни хора с деменция; 

o Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

се въвежда нов допълващ стандарт за закрити площи за библиотеките с 

регионален характер, по аналогия на въведения такъв през предходната 

година за музеите и художествените галерии с регионален характер. Има 

завишение на стандарта с 2%  за всички културни институти на делегиран 

бюджет; 

o Незначително е увеличението на средствата за  общинската 

администрация, което налага една част от разходите за обезщетения и 

социални плащания да се обезпечават от дофинансиране. 

Основна цел на проектобюджет 2016 г.: 

Постигане на финансова устойчивост чрез прилагане на бюджетна 

политика, насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно 

изразходване на средствата. 

Приоритети:   

• Запазване и подобряване качеството на предоставените публични 

услуги за населението;  

• Запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за 

по-добра събираемост на местните данъци; 

• Запазване на културните ценности и традиции; 

• Разширяване обхвата на социалните услуги; 

• Подобряване на инфраструктурата на малките населени места в 

общината; 

• Разработване на проектни предложения за новия програмен 

период 2014-2020 г. 
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Подход при формиране на приходната част:  

• При формиране на данъчните приходи в приходната част на 

бюджета за 2016 г. сме се съобразили с размерите на данъчните ставки в 

действащата вътрешна нормативна уредба, определеният облог, отчетената 

събираемост по отделни приходоизточници, несъбраните приходи и 

очертаните тенденции от предходни години; 

• Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и 

концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската 

собственост за 2016 г.; 

• При планиране на приходите от местни такси и цени на услуги 

са отчетени промените в натуралните показатели, както и размерите на 

таксите и резултатите от отчетните данни към края на 2015 г.; 

• Приходите от такса «битови отпадъци» /ТБО/ са планирани на 

база определения облог за 2016 г., съобразно размера на таксата, 

събираемостта спрямо предходните години, недоборите от предходни 

години и приетите облекчения и намаления на някои категории лица. 

Размерът на таксата се обвързва с размера на определената стойност на 

разходите за чистота по план-сметка, приета от Общинския съвет;  

• Приходите от стопанска дейност на общинските предприятия 

са планирани на база направените от тях предложения и разчети; 

• В проекта са планирани и собствени приходи от 

второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на 

делегирани бюджети. 

Общият обем на проекта за бюджет е в размер на 36 502 х.лв. /при 37 

024 х.лв. първоначален бюджет  за 2015 г./, в т.ч. за  държавни дейности – 

19 193 х.лв. и 17 309 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на 

държавните дейности. Планираните приходи за 2016 г. са с 522 х.лв. по-

малко спрямо първоначалния план на 2015 г., дължащо се на по-малкия 

размер на преходния остатък от 2015 г. 

Общият обем на приходната част на  бюджета за 2016 г. и 

разпределението по параграфи е видно от Приложение № 1. 

• Приходи за държавни дейности – общ обем  19 193 х.лв., в т.ч. 

обща субсидия - 18 450 х.лв., преходен остатък 766 х.лв. и временно 

съхранени средства 23 х.лв. с отрицателен знак. Общата субсидия е 

определена на база натурални показатели и единни разходни стандарти по 

функции и дейности, определени в РМС №276/28.04.2015 г. за  определяне 

на стандарти за делегираните държавни дейности през 2015 г. с натурални 

и стойностни  показатели, променено с РМС № 859/03.11.2015 г. Общата 

субсидия за държавни дейности за 2016 г. е с 1 803 х.лв. повече от тази за 

2015 г.   

• Приходи от местни дейности – общият обем на приходите е 17 

309 х.лв., разпределен по приходоизточници както следва: 
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o Данъчни приходи – общият обем е 4 102 х.лв. при  3 878 х.лв. 

за 2015 г. 

Планът за данъчните приходи е съставен при непроменени данъчни 

ставки спрямо 2015 г., като се акцентира на по-висока събираемост. При 

определяне на имуществените данъци са взети предвид отчетните данни от 

предходни години, облозите и несъбраните данъци. Планираният обем на 

приходите от имуществени данъци за 2016 г. е с ръст 6% спрямо  

предходната година. Данъчните приходи включват: данък върху 

недвижимите имоти - 1 430 х.лв., данък върху превозните средства  - 1 700 

х.лв.,  данък при придобиване на имущество - 850 х.лв. 

o Неданъчни приходи  -  общият обем на планираните приходи 

за тази група е  11 364 х.лв., при 11 194 х.лв. за 2015 г., дължащо се на по-

високите размери на  приходи от управление  на общинската  собственост.  

              - Приходи от управление на собственост – 5 782 х.лв. – този 

показател включва приходите от стопанската дейност на общинските 

предприятия и други приходи от стопанска дейност и приходите от наеми 

на общинска собственост. Планираните приходи по този показател са с 398 

х.лв. повече от  предходната година; 

              - Приходи от продажба на общинска собственост – 684 

х.лв., планирани на база приетата Програма за управление на общинската 

собственост. Планираните приходи за 2016 г. са по-малко със 114 х.лв. 

спрямо плана за предходната година.;  

               - Приходи от такси – по тази група приходи са планирани 5 

155 х.лв., определени на база такси и цени на услуги в Наредба № 14 за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Разград и натурални измерители и отчетни данни 

от предходни години. Заложеният обем приходи от тази група е на нивото 

на приходите от предходната година.  Най–голям дял имат приходите от 

ТБО - 3 575 х.лв. В тази група са планирани и приходи от такси за детски 

градини, общежития и детски ясли, ползване на пазари и тържища и др.;   

               - Приходи от изравнителна субсидия – размерът и е 1 754 

х.лв., определен съгласно ЗДБРБ за 2016 г. и включва 1 552 х.лв. субсидия 

за местни дейности и 202 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване. 

Спрямо предходната година ръст има само в размера на изравнителната 

субсидия с 2 х.лв.; 

                -  Приходи за капиталови разходи – по закон са предвидени 

общо 712 х.лв. За първи път не се посочва начина на разпределение на 

капиталовата субсидия, като средствата за основен ремонт на общинска 

пътна мрежа не са фиксирани отделно, а се определят от всяка община 

според нуждите й. Планираните за тази година капиталови разходи са с 12 

х.лв. повече спрямо 2015 г.; 

               - Финансирания – планирани са с отрицателен знак 1 826 

х.лв., предназначени за покриване на главници по посочените в справката 
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за общинския дълг инвестиционни заеми и за погасяване на заем от Фонд 

„ФЛАГ”. В тази група са планирани със знак „- „ и 1 201 х.лв. за преводи за 

РИОСВ съгласно чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. 

                - Преходен остатък -1 203 х.лв. 

Общият размер на разходната част на бюджета е 36 502 х.лв., в т.ч. за 

държавни дейности – 19 193 х.лв., 16 183 х.лв. за местни дейности и 1 126 

х.лв. за дофинансиране на държавните дейности. 

Планирането на разходите за държавни дейности за 2016 г. се 

извършва на база показателите в ЗДБРБ. В съответствие с изискванията на  

ЗДБРБ за 2016 г. преходните остатъци  от 2015 г. са възстановени по 

съответните дейности, от които произтичат. Към така формирания обем  на  

държавните  дейности  са  добавени  като дофинансиране собствените  

приходи  за 2016 г. на звената, работещи по системата на делегирани 

бюджети и техните салда от собствени бюджетни средства /СБС/ от 2015 г.   

Планирането на разходите за местните дейности е в рамките  на 

определения обем приходи за местни дейности. 

Базата за планиране на разходите за местни дейности  е определена с 

чл.84 от ЗПФ и включва: 

-  нормативни предпоставки; 

-  резултати от текущо изпълнение на бюджета за 2015 г.; 

-  оценки и прогнози на определени финансови показатели;  

-  преглед на поети и нереализирани ангажименти и задължения;  

-  структура на преходния остатък; 

-  планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети;  

-  осигуряване  финансирането  на общински дълг. 

Реалните потребности на звената далеч надвишават възможностите 

на приходната част за местни дейности. Затова при планирането на 

разходната част исканията са приоритизирани.  

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани 

на база достигнатата ср.бр.РЗ през 2015 г., плановата численост на 

персонала за 2016 г. и промяната на минималната работна заплата.  

При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, 

трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част.  

Разпределението на средствата за държавни и местни  дейности по 

функции, дейности и видове разходи, както и дофинансирането на 

държавните дейности е видно от Приложения №№ 2.1-2.9.  

Във функция”Общи държавни служби” са  предвидени общо 3 204 

х.лв., като 1 444 х.лв. са определени за държавната дейност, осигуряваща 

средства за трудови възнаграждения на персонала по единни разходни 

стандарти за 126 броя щатна численост. Стандартите не обезпечават нито 

ръста в минималната заплата, нито ангажимента за изплащане на 

обезщетения за пенсиониране и социалните плащания на персонала.Това 

налага планиране на дофинансиране в размер на 684 х.лв. В тези средства 



96 

 

са включени и работните заплати на ангажираните 39 души персонал. За 

издръжка на общинска администрация и 21 кметства са предвидени 545 

х.лв. Тук са планирани и 50 х.лв. за помощи  за лечение. Във функцията са 

предвидени и 376 х.лв. за възнаграждения и издръжка на Общинския 

съвет. 

За функция”Отбрана и сигурност” са предвидени общо 308 х.лв. 

Това е изцяло държавна дейност и чрез нея се осигуряват средства за 

възнаграждения и осигурителни вноски на денонощни дежурни и 

обществени възпитатели, издръжка на Комисията за борба с 

противообществени прояви, Съвета на наркотични вещества, Детска 

педагогическа стая, районните инспектори и военните отдели. 

Натуралните и стойностни показатели са посочени в Приложение № 2.2.  

За превантивни дейности от собствен ресурс са предвидени  30 х.лв. 

Функция”Образование” е една от най-големите по обем функции, 

като за нея са планирани общо 15 388 х.лв. при 14 029 х.лв. за 2015 г. 

Държавният трансфер за делегираните дейности е 12 713 х.лв., който е с 

1 324 х.лв. по-голям от предходната година. Разпределението на средствата  

по учебни и детски заведения става на база формула, утвърдена от кмета на 

общината. За дофинансиране са заделени 347 х.лв., включващи собствени 

приходи – 310 х.лв.,  преходен остатък – 23 х.л. и средства за 

дофинансиране на маломерни и слети паралелки - 14 х.лв. Трансферът за 

общински дейности е 2 328 х.лв. 

Средствата за общообразователните училища са определени 

съгласно единните разходни  стандарти в образованието и осигуряват 

изцяло издръжката им. Те са в размер на  8 119 х.лв., в т.ч. 208 х.лв. от 

преходен остатък. Като дофинансиране от собствени приходи и за 

маломерни  и слети паралелки са предвидени 317 х.лв. Броят на учениците, 

съгласно ЗДБРБ за 2016 г. е 4680. 

За  детските  градини  са осигурени 4 783 х.лв., от които за 

държавните дейности - 3 593 х.лв. Тези средства са предназначени за 

работни заплати и осигуровки на заетия персонал.  Средствата по стандарт 

са в размер на 3 532 х.лв, а преходният остатък е 61 х.лв. За издръжка на 

1970 деца в детските градини от собствени средства на общината са 

заделени 1 190 х.лв. 

Със средства по стандарт и преходни остатъци е обезпечена 

издръжката на   Средношколско  общежитие  и  Спортно  училище,  

съответно  в  размери  537 х.лв.  и 277 х.лв. Допълнително като 

дофинансиране са предвидени за общежитието 12 х.лв. и за храна на 

спортистите  в Спортно училище -13,5 х.лв. 

Във функцията са разчетени средства за издръжка на 

извънучилищните заведения – ЦРД, ЦУНТ и УСШ от общински приходи в 

размер на 351 х.лв., от държавен трансфер -120 х.лв. и от преходен остатък 

в държавните дейности – 43 х.лв. 
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Във функция”Здравеопазване” са предвидени общо 1 344 х.лв., с 

които се обезпечава издръжката на здравните кабинети в ЦДГ и училищата 

и двете детски ясли с млечни кухни към тях. Държавният трансфер е в 

размер на 1 046 х.лв,. определен по стандарт и преходен остатък 96 х.лв. 

Стандартите за тези дейности обезпечават предимно трудови разходи. За 

тази година  увеличението на стандарта в детски ясли е с 9%, а средствата 

за здравен кабинет са на нивото на предходната година. Като държавен 

трансфер са и средствата за четирима здравни медиатори. 

Средствата за издръжка на детските ясли са отговорност на 

общината, осигуряват се от собствени приходи  и са в размер на  280  х.лв.  

От местни приходи се осигуряват и 18 х.лв. за дезакаризация и 

дезинсекция. 

Във функция „Социално осигуряване и грижи” са  планирани общо 

разходи 3 150 х.лв., като за държавни дейности са предвидени 2 464 х.лв. С 

тях се финансират два дома за възрастни хора със 140 места,  Дневен 

център за възрастни хора с увреждания с 25 места, Център за социална 

интеграция и рехабилитация с 45 места, Център за обществена подкрепа с 

45 места, Център за настаняване от семеен тип с 20 места, Защитено 

жилище и разкритите през миналата година нови услуги като Комплекс за 

социални услуги за хора с увреждания, Център за настаняване на деца и 

младежи без увреждания и др. За финансово обслужване на социалните 

дейности е предвидено дофинансиране  от 46 х.лв. Тук са предвидени 

средства от местни приходи за трудови разходи и издръжка на Домашен 

социален патронаж, обслужващ 455 патронирани лица в размер на 611 

х.лв. и за издръжка за клубове на пенсионери и инвалиди  – 30 х.лв. 

За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда“ са осигурени 5 474 х.лв. Тя е изцяло финансирана от местни 

приходи и заема най-голям дял в местните дейности - 34%. В нея са 

планирани средства за осветление на улици - 300 х.лв., за дейности по 

опазване на околната среда – 97 х.лв., за озеленяване – 462 х.лв., за ремонт 

на уличната мрежа – 200 х.лв., Във функцията е планирана и дейността на 

ОП „Ремонтстрой” с обем на разходите   - 670 х.лв. 

      Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 703 х.лв. /без 

таксите по ЗУО и без самоначисления ДДС, отразени в приходната част 

със знак „-„/ и са обвързани и балансирани с приходите от такса смет и 

преходния остатък от същата дейност. В дейността е предвиден резерв от 

383 х.лв. Разпределението на разходите по съответните параграфи е на база 

приетите план-сметки с решение  на ОбС. 

Във функция„Почивно дело, култура, религиозни дейности” са 

планирани средства в размер на 3 518 х.лв., в т.ч. за държавни дейности 

1 246 х.лв. Съгласно РМС 859/03.11.2015 г. са определени по стандарт 

1 237 х.лв., преходният остатък е 9 х.лв. С тези средства се осигуряват 

делегираните отговорности за трите общински  културни института с 
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регионално значение – Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека, Художествена галерия и се  финансират 25 читалища на 

територията на общината. Увеличена е субсидираната численост във 

функцията с 1 бр. за читалища. За закрити площи на трите културни 

института е определен допълващ стандарт в размер на 58 х.лв. 

Допълнително през годината ще се получат средства за увеличение на 

заплатите на персонала, съгласно постановлението за изпълнение на 

бюджета за 2016 г. 

Стандартът за  читалищата  покрива трудовите разходи и разходите 

за дейност и се разпределя от  комисия с участие на представители от 

читалищата. В общата численост са предвидени и 3 бр. за Регионалния 

център „Читалища”, като разходите им се планират към читалище 

”Напредък” -Разград. 

В тази функция са планирани от собствени средства 2 243 х.лв. за 

трудови разходи и издръжка на Капански ансамбъл /620 х.лв./,  Радио 

Разград /96 х.лв./, Зоокът /95х.лв./, Общински културен център /190х.лв./. 

За обезпечаване на дейностите на културния календар в дейност „Други 

дейности по културата“  са предвидени 161 х.лв. 

За дейност „Спортни бази и спорт за всички“ са планирани 766 х.лв., 

в т.ч. за издръжка на стадион „Лудогорец Арена“, за субсидии на 

спортните клубове /255 х.лв./ и за капиталови разходи за спортна зала 

„Абритус” /227 х.лв./. 

Във функция «Икономически дейности и услуги» са планирани 3 734 

х.лв., почти изцяло осигурени от собствени приходи. 

Планирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 399 х.лв., които включват трансфер от републиканския бюджет 

за местни дейности – 202 х.лв. и преходен остатък – 197 х.лв. В същата 

дейност са планирани 225 х.лв. от целеви трансфер за капиталови разходи 

за изграждане и основен ремонт на общински пътища. 

Тук са отразени разходите за дейността на двете общински 

предприятия ОП „Разградлес” и ОП „Бизнес зона „Перистър”, съответно с 

обеми от 2 026 х.лв. и 260 х.лв. ОП „Разградлес” планира да внесе чист 

приход в общината от 500 х.лв. за издръжка на други дейности. 

За Приюта за безстопанствени кучета са предвидени 152 х.лв.,  в т.ч.  

100 х.лв. капиталов разход за изграждане на кастрационен център и за 

закупуване на микробус. 

В приложения № 2.6.1, № 2.7.1 и № 2.7.2 са разшифровани разходите 

за екологични, спортни и културни дейности. 

Към настоящата разработка са приложени план-сметките на 

общинските предприятия. В тях са намерили отражение приходите от 

дейността им и разходите по отделни позиции. План –сметките са 

разработени съобразно спецификата на дейността им и действащата 

вътрешна нормативна уредба /приложения №№ 4.1-4.6/.  
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Разпределението на разходите по кметства е посочено в Приложение 

№ 8. На самостоятелен бюджет е само кметство Дянково, всички останали 

кметства се отчитат като неразделна част от собствения бюджет на 

общината. 

Средствата за инвестиционни разходи  за 2016 г. са в размер на 1 720 

х.лв., разпределени по източници за финансиране и по обекти съгласно 

Приложение № 5. Целевата субсидия за инвестиционни разходи е в размер 

на 712 х.лв., в т.ч. и за ремонт на общинската пътна мрежа. Със собствени 

бюджетни средства ще се извършат разходи за основни ремонти и 

придобиване на дълготрайни активи в размер на  847 х.лв.   

Неразделна част от информацията по бюджета за 2016 г. е 

приложеният годишен индикативен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз /Приложение № 12/. 

Изготвен е доклад за разчетите за общински дълг през 2016 г. 

/Приложение № 7/. 

Направени са промени в бюджетната прогноза за периода 2016-2018 

г. въз основа на изискванията на ЗПФ /Приложение № 13/. Тези промени се 

извършват за привеждане на показателите в средносрочната прогноза в 

съответствие с приетия ЗДБРБ и актуалната информация в проекта за 

бюджет за 2016 г.   

Материалът по проекта e представен на местната общност и 

публично обсъден на 30.11.2015 г. в зала 102 в сградата на община Разград 

от 10,00 часа. Съставен е протокол от общественото обсъждане, който е 

приложен към материалите /Приложение 15.1/. Предложенията от 

общественото обсъждане са взети в предвид при изготвяне на 

окончателния вариант на бюджета.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, 

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, съгласно чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39 

и чл.97 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2016 г. и чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 от Наредба № 15 за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

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

предлагам Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Приема плана по бюджета за 2016 г. както следва: 

    1.1. По прихода                                                 36 501 804 лв. 

    /разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

    и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

        1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности                             19 192 903 лв. 

               1.1.1.1. Обща субсидия                                                          18 450 201 лв.                     

               1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г                                                         766 339 лв. 

               1.1.1.3. Временно съхранени средства                                                     -23 637 лв.                                    

        1.1.2. Приходи за местни дейности                                                        17 308 901 лв.                

               1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                      4 102 000 лв. 

               1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                                11 364 247 лв.     

               1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                  1 552 300 лв.                                                                                        
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               1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване 

                            на общински пътища                                                                    201 900 лв.                                                                               

               1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                                    711 800 лв.                           

               1.1.2.6. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“ и  

                            Фонд „Енергийна ефективност                                                  -837 000 лв.                                               

               1.1.2.7. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“                                        -240 000 лв. 

               1.1.2.8. Възстановени врем.безлихв.заеми                                              452 000 лв.                                                        

               1.1.2.9. Друго финансиране /вноски за РИОСВ/                                -1 200 994 лв.                                   

               1.1.2.10. Преходен остатък от 2015 г.                                                   1 202 648 лв.                    

        1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък                        1 968 987 лв. 

        /разпределен за ДД и ОД съгласно Приложение № 1.1/ 

    1.2. По разхода                                                           36 501 804 лв. 

    /разпределени по функции, дейности и видове разходи 

    съгласно Приложение № 2/, в т.ч. 

         1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности                              19 192 903 лв.                             

         /в т.ч. преходен  остатък от 2015 г. – 766 339 лв./ 

         1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности                   1 125 866 лв.                     

         /в т.ч. от собствени приходи на звената на делегиран бюджет - 353 601 лв./ 

         1.2.3. Разходи за  общински  дейности                                             16 183 035 лв. 

    1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинският бюджет, изчислено на касова основа 

в размер на 0 лв. 

    1.4. Приема инвестиционна програма за 2016 г., съгласно Приложение № 5. 

         1.4.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 711 800 

лв. 

         1.4.2. Приема разчет за разходите, финансирани от § 40, съгласно Приложение № 

6. 

    1.5. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 в размер  на 130 000 лв.            

    1.6. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3. 

    1.7. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия 

ОП”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП”Разградлес”, ОП“Паркстрой”, 

ОП”Бизнес зона „Перистър”, ОП”Обреден дом” и ОП”Ремонтсрой” за 2016 г. 

/Приложения от №№ 4.1-4.6/. 

    1.8.  Приема обема на бюджета по кметства /Приложение № 8/. 

    1.9. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

2. Определя максимален размер на дълга за 2016 г., както следва:                                                  

    2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г.                        1 292 992 лв.  

    2.2. Максимален размер на дълга в края на годината                                            

2 369 992 лв.                     

3. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

4. Одобрява индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз 

съгласно Приложение № 12. 

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2016 -2018 г. /Плиложение №13/. 

6. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 14 956 337 лв.   

7. Определя новия максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2016 г. в размер на 19 486 901 лв.   
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8. Определя размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат 

разплатени  от бюджета за 2016 г. в размер  на  80 456 лв., съгласно Приложение № 

14. 

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2016 г. в размер на 200 000 лв. 

10. Приема разчета за някои целеви разходи:  

     10.1. За представителни разходи                                                                      15 000 лв.                                                                      

     10.2. За отпускане на помощи за лечение                                                       50 000 лв. 

            10.2.1.  За еднократна помощ за лечение                                                  до 500 лв. 

            /Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за 

всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 
представени медицински документи/. 

            10.2.2. За подпомагане на двойки,семейства  и лица  

                         с репродуктивни проблеми                                                            до 2500 лв.   

           /Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на двойки,семейства и 

лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/                                                                                                    

     10.3. За помощи за погребение на починали граждани                                     10 000 лв. 

            10.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без близки и 

роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги без 

доходи, се заплаща по 236 лв. за всеки случай. В помощта се включват разходите за 

издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, 

изкопаване и заравяне на гроб. 

            10.3.2. Еднократна помощ в размер на 236 лева за погребение на  лица, 

получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. Разград по 

реда на Закона за социално подпомагане. 

11. Приема следните лимити за разходи: 

    11.1. Социално-битови разходи на заетия персонал по трудови правоотношения в 

бюджетните звена – в размер на 3% от  начислените трудови възнаграждения. 

    11.2. Второстепенните ръководители на бюджетни звена, включително и тези на 

делегирани бюджети, определят със заповед размера на средствата за работно облекло 

в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено 

облекло. 

    11.3. Определя разходи за отличия и награди, както следва: 

            11.3.1. Определя индивидуална парична награда в размер на една минимална 

работна заплата при връчване на следните награди: 

• Почетен гражданин на град Разград; 

• Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

• Награда  “Никола Икономов”; 

• Награда “Акад.Анание Явашов”; 

• Награда “Отличник на випуска”; 

• Награда „Студент на годината”; 

• Награда ”Златен пегас”; 

• Награда за поетично творчество на името на “Станка Николица– Спасо 

Еленина”; 

• Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

• Награда за “Европейски принос в развитието на младежките общности в 

Община Разград”; 

• Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

• Почетен знак за развитие на социалните  услуги  в Община Разград. 
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              11.3.2. Определя колективна парична награда в размер на три минимални 

работни заплати.  

              11.3.3. Наградите по т.11.3.1. и т.11.3.2 се осигуряват за сметка на резервирания 

бюджетен кредит по т.1.5. 

12. Утвърждава списък с длъжностите, които имат право на транспортни разходи 

за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно/Приложение № 11/. 

13. Възлага на кмета на общината: 

    13.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

    13.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители в рамките 

на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по Приложение №2/. 

    13.3. Бюджетът в дейностите “Общообразователни училища” и „ЦДГ” се разпределя 

по училища и детски градини от комисии, назначени със заповед на кмета на общината 

и се утвърждава от кмета на общината. 

    13.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 и № 14 на 

Общински съвет – Разград, реализирани от учебните заведения, детските заведения на 

територията на гр.Разград, с.Дянково и с.Ясеновец и културните институти, работещи 

по системата на делегираните бюджети /Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека, Художествена галерия/ се преотстъпват в приход по бюджетите им и се 

планират и отчитат като дофинансиране. 

    13.5. Средствата по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределят от 

комисия, определена със заповед на кмета на общината. 

    13.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличение на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

    13.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

    13.8. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и 

третостепенните разпоредители с бюджет.  

    13.9. Да ограничава или спира финансирането на дейности и бюджетни звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата за финансово 

управление и контрол. 

    13.10. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

14. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на второстепенни разпоредители с 

бюджет. 

    14.1. За всеки случай кметът договаря срока за погасяване.  

    14.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства да се прилагат изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

15. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2016 г.:  

    15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и 

осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности. 



103 

 

    15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 

или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия 

й размер в частта за местните дейности. 

    15.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 

непредвидими разходи по т.1.5.  

    15.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори по международни, национални и други 

програми. 

16. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

    16.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на предоставените 

трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

    16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

трудови плащания; за покриване на просрочените задължения от минали години; за 

разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; 

неотложни сезонни разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи 

ремонти/. 

17. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва в 

рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности - до размера 

на постъпилите средства за местни дейности. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Уважаеми колеги, знаете, че 

проекта за бюджет се гледа във всичките 10 постоянни комисии на 

Общински съвет-Разград. Така че ще помоля председателите на 

постоянните комисии да докладват за това как е протекло гласуването във 

всяка една от тях. ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, 

госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова - Председател на ПК 

Благодаря Ви, 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Докладна записка с вх.№18 проект за бюджет на Община Разград за 

2016 г. беше разглеждана на две заседания на ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика. Ще ви информирам и за двете заседания 

едновременно. Първото заседание се проведе на 19.01.2016 г., поставиха се 

много въпроси, докладната записка беше приета с  5 гласа „ЗА“, „против“ 

– 1 и „въздържали се“ – 3. На второто заседание на комисията по бюджет и 

финанси, което беше заключително заседание, след като докладната 

записка беше разгледана в останалите комисии, бяха обсъдени и 

представени всички предложения за корекции в бюджета, които са 

направени по време на разглеждането на докладната в останалите комисии, 

и вносителя – кмета на Община Разград, господин Василев, ни запозна с 
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факта, че почти всички предложения, които са направени са взети под 

внимание и са намерили своето място в проекта за бюджет на Община 

Разград за 2016 г. В резултат на което от 8 присъствали общински 

съветници, единодушно 8 подкрепиха проекта за бюджет на Община 

Разград за 2016 г. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. ПК по управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол, господин 

Анастасов. 
 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, проекта за решение беше подкрепена със 7 гласа 

„ЗА“, без „против“, и „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО, господин 

Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, проекта за бюджет на Община Разград беше 

подложена на разглеждане  в нашата постоянна комисия по законност,  и с 

7 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“ – 1 беше приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 

Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 

Общината на свое заседание разгледа бюджета на Община Разград в 

проекта, който ни беше представен. След като беше обсъден и бяха 

направени предложения, а те съответно приети от вносителя и отразени в 

предложението към Общинския съвет за докладната записка, експертното 

мнение единодушно беше: 7 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“ – 

няма. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, 

госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева - Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

На заседание на постоянната комисия по околна среда бе разгледана 

докладна записка и с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ – 1, 

докладната записка и нейното решение се прие. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

Петров. 

 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, на свое редовно заседание на 

19.01.2016 г. комисията подкрепи  докладната записка и проекта за 

решение с възприетите и направени корекции, гласували „ЗА“ - 6, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по образование и наука, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова - Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател,  

Дами и господа общински съветници, 

На 19.01.2016 г. се проведе редовно заседание на ПК по образование 

и наука, на което беше разгледана докладна записка с вх.№18, след 

проведеното гласуване 8 общински съветници гласуваха „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 

ценности, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева - Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги,  

На заседанието си на 19.01.2016 г. ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности, разгледа докладната записка 

и проекто бюджета, акцентирайки най-вече в частта, която касае Функция 

„Почивно дело и култура“, и взе следното решение: подкрепи докладната 
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записка и проекта за решение, възприе направените корекции.  Покрепили 

докладната записка 7 общински съветници,  „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК за младежта, спорта и туризма, господин Парашкевов. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател,  

Уважаеми колеги, 

На заседание на 19.01.2016 г., комисията за младежта, спорта и 

туризма подкрепи докладната записка и проекта за решение, и възприе 

направените корекции, които ще бъдат отразени в проекта за бюджет за 

2016 г. Гласували „ЗА“ - 6, „против“ – няма, „въздържали се“ – също няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по международно сътрудничество, господин Вели. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

На 20.01.2016 г. се проведе заседание на ПК по международно 

сътрудничество, разгледана е докладна записка с вх.№18, комисията 

подкрепи докладната записка със 7 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете своите въпроси 

към вносителя. Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, аз ще имам няколко въпроса. Как ще 

процедираме, въпрос-отговор или да ги поставя всичките? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Поставете ги всичките един след друг, след това ще Ви отговорят. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моят първи въпрос към вносителя е, моля го да отвори той и 

съветниците на Приложение №1, във Раздел за „Данъчни приходи“, 1.2. 

Данък за имущества и имоти, посочил е, че плана към 01.01.2015 г. е бил 

1 450 000 лв., а проекта за 2016 г. е 1 430 000 лв. Може ли вносителят да ми 

даде точна информация към настоящия момент, колко е изпълнението на 
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плана за 2015 г., при този заложен проект 1 450 000 лв. и специално, 

разбира се с помощта на своите сътрудници, каква е сумата, която е 

внесена от фирмата, която е собственик и стопанисва открития наскоро и 

на ново хотел-ресторант „Разград“, който е една от най-големите сгради, и 

би трябвало да бъде източник на значителни постъпления от данък върху 

недвижимите имоти, респективно и таксите свързани с битовите отпадъци. 

Втория ми въпрос към вносителя е, стоял ли е на вниманието му и на 

неговия екип проблемът за подпомагане, разкриването и функционирането 

на денонощна аптека в областния център. Ако е стояло на вниманието му, 

какви са съображенията, за да не бъдат включени необходимите средства, 

като ангажимент на общината за функционирането на денонощна аптека. 

А ако не е стояло на вниманието му и сега тепърва се поставя пред 

вносителя този проблем, ако е в състояние да изрази становище, счита ли, 

че е необходимо общината да се ангажира, включително и с финансови 

средства за да може да се осигури функционирането в Разград на 

денонощна аптека - изцяло, през цялото време на нощта или частично в 

рамките на няколко часа. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Госпожо Ганева, по първия въпрос. Добре, госпожо Георгиева, Вие 

ли? 

 

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

Аз в момента не мога да кажа, ще направим справка, колко точно е 

събрания, доколкото разбирам, данък върху недвижимите имоти за 2015 г. 

А това, което мога да кажа е, че именно поради факта, че има едно 

извънредно плащане на този данък, както и такса за смет, за обекта който 

спомена господин Ненчев, а именно новата собственост в хотел „Разград“. 

Именно поради този извънреден данък и такса в настоящата година не 

залагаме такава голяма част като приход в това перо. Това мога да кажа. 

Сега ще направим справка, колко точно е събираемостта през 2015 г. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

Аз мога да отговоря. 

 

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

Да.  
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Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

1 401 000 лв. са събрани приходите за 2015 г. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

По втория въпрос, господин Ненчев, наистина не е стоял въпроса за 

откриване на денонощна аптека или по някакъв начин общината да бъде 

ангажирана. Въпреки, че причините може би са две: първо знаете, че 

всички аптеки са частна собственост. Аз не знам да има общинска аптека, 

или държавна аптека. И според въпроса, който Вие ми задавате, аз 

разбирам, че…, разговарял съм, разбира се, с представители на този бранш 

и всички са на мнение, че те не предприемат тези стъпки поради чисто 

финансови причини , т.е. не им се връзват сметките, най-грубо казано. Да 

разбирам ли, че Вашия въпрос е едновременно и предложение, общината 

да се ангажира с дофинансиране на такъв вид дейност. Аз така го 

разбирам. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Да, по нататък в дискусията сигурно ще се наложи да 

коментираме и тази потребност на гражданите на общината. Но аз искам 

предварително да разбера, дали кмета на общината се отнася положително 

към една такава идея да се търси от общината подпомагане, така че в 

Разград да функционира денонощна аптека, разбира се на частна фирма. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Категорично да. Освен това, ако мога да направя едно допълнение, 

проблема не касае само самия град Разград, проблема с аптеките и в по-

малките населени места стои. Сещам се за с.Гецово, сещам се и за някои 

други по-големи села, които имат такава необходимост. Много ще се 

радвам, ако представителите на този бранш наистина имат някоя идея, 

някое предложение, в което можем да работим заедно в тази посока. 

Вярвам, че ще намерим някакво решение, защото понякога за един 

аспирин се налага да пътуват хората до областен град.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси, колеги? Заповядайте госпожо, Христова. 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Моят въпрос към вносителя е: по какъв начин са определени 

бюджетите на второстепенните разпоредители. Благодаря.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 
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Бюджетите на второстепенните разпоредители са определени след 

съгласуване с нашия екип. Имаше среща между ресорния заместник кмет и 

госпожа Ганева, и ръководството на тези звена, в които беше обсъдено в 

детайли. Трудно, доколкото разбрах, протекоха срещите, но ето сега ви 

представяме бюджета. Госпожо Георгиева, допълнете ако имате нещо.  

 

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

Само да допълня, тъй като присъствах на тези от срещите, които 

касаеха моя ресор, проекто бюджетите действително на второстепенните 

разпоредители, изключвам тези, които са на делегиран бюджет,  където 

ние какво да коментираме и да се договаряме, но на останалите такива 

бяха в резултат действително на някакво споразумение, което сме 

достигнали заедно. Това, което мога да кажа, че във Фонд работна заплата 

единственото, което е като увеличение е само отразяването на ръста в 

минималната работна заплата, което е на национално ниво, капиталовите 

разходи - за неотложните такива. Всичко останало са дейности, касаещи 

текущата издръжка на предприятията и на другите второстепенни 

разпоредители. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси, колеги? Доктор Апти, заповядайте. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Моят въпрос към вносителя е: 

каква ефективна стратегия е заложил или е приел да приложи, за да се 

повиши събираемостта на данъците за текущата година. И пак в същия 

дух, точка „Приходи от местни дейности“, подточка „Данъчни приходи“ са 

визирани несъбраните данъци, кои ефективни мерки предвиждате, че ще 

стимулират или ще задължат некоректните данъкоплатци, за да се изплатят 

за миналите години? Говорим за ефективност, прагматичност, стратегия в 

този дух. Следващия ми въпрос е с малко лирическо отклонение и 

въведение: бюджетът по принцип, математическото му изражение, е  

„приходи равен на разходи“, а физическото като „балансиращ лост“ на 

приходите и разходите, но като цяло се явява най-политическият акт, 

изразяващ се в мениджмънт на финансовите средства. Като мениджмънт 

на финансовите средства обикновено е продиктувано от политическия 

курс, който е поел кмета и неговия екип в управлението на общината в 

насока, за която е дадена заявка още преди 3-4 месеца и очакванията 

разбира се са високи, в този контекст как ще убедите една голяма част от 

общинските съветници, че този бюджет е с различна философия и 

идеология? И ако не сте съгласни с мен, че нямаме някакво различие с 

предходните, как този проекто бюджет ще опровергае факта, че стремежът 
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Ви не е да бъдете най-големия работодател в община Разград в прекия 

смисъл, а да създавате условия инвеститорите да бъдат такива? Благодаря. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

По първия въпрос, стратегията за събираемост…Госпожо Ганева, 

колко процента е в момента събираемостта, имаме ли точни данни?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

За различните приходи е различна. От 78 до 80 % имаме събираемост 

на някои данъци, а преизпълнението по някои показатели е над 100 %. По-

малка е събираемостта от малките населени места и такса битови 

отпадъци, където е около 76 %.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Д-р Апти, този отговор удовлетворява ли Ви?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

По отношение на това, какво се прави за увеличаване на 

събираемостта – данъчна служба, която е в общината непрекъснато прави 

актове на неизрядните платци, работи със съдия изпълнител. Така че това 

донякъде дисциплинира платците на данъци и имаме успеваемост в 

събираемостта. Над 250 изпълнителни дела са образувани и по които са 

постъпили 100 %. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Посочихте само наказателните мерки. Нали са казали „Първо с 

морковчето, после с тояшката“. Морковчето нещо се губи. Говорим за 

стимулации, не само за наказания. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Д-р Апти, длъжниците на общината са приканвани многократно да 

изпълнят задълженията си към Община Разград. Това е крайна мярка, към 

която се стига.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

За кои длъжници говорим? За текущата година, потенциалните 

длъжници или за длъжниците от миналите години?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Това са длъжници от минали години, разбира се.  
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Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Аз като цяло питах за текущата година, по какъв начин ще бъдат 

стимулирани, защото 76 %... Смятате ли примерно, че има една висока 

степен на събираемост на данъците при такива проценти?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Ако имате някакво предложение, дайте го. Ако намирате нещо по-

добро за стимулиране нашите съграждани да си плащат редовно данъците 

дайте го това предложение. Веднага ще го включим. 

По втория въпрос, малко не ми стана ясно какво имахте предвид. 

Тоест искате да кажете с две думи, че този бюджет по никакъв начин не се 

различава от миналогодишния? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Не в числа, във философия, в  идеология. Защото няма да отречете 

примерно, че  разходната част е много висока пак. Ние по никакъв начин 

не сме запушили тези пробойни от които изтичат средства. Или Вие 

смятате обратното? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Разбрах Ви. Докторе, бюджета е числа, то е суми. Ако питате за 

стратегии, стратегиите се работят, но числата… 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Д-р Василев, за това започнах, точно защото имах предвид, че така 

ще ми отговорите. Това е само едно обикновено математическо изражение. 

Говорим за нещо повече от бюджет.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Д-р Апти, ясно е че на някои от въпросите не бих могъл да отговоря 

в момента. Едва ли и някой от колегите, защото въпроса Ви тук излиза 

извън конкретиката, която е бюджета. Тук трябва да направим някои 

тълкувания. За съжаление аз съм практичен човек и гледам това, което са 

ми поднесли специалистите. Мисля, че работата на Общинския съвет е 

също да дава предложения по по-добрата работа и на Общинския съвет, и 

на общинската администрация. Виждате, че всяко едно предложение, 

което сте го предоставили по определения начин, ние се съобразяваме с 

него. Аз не съм някой факир, за да давам някакви предложения и някакви 

предложения, които не са обмислени много обстойно. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси, колеги? Господин Спасов. 
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Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Благодаря.  

Уважаема госпожо председател, 

Имам питане към вносителя на докладната. Гледайки всички 

приложения никъде не успях да намеря обезпечение на общинската 

програма за подпомагане на деца с изявени дарби. Ако има такава, моля да 

ми кажете каква е сумата и къде е, да я видя. Благодаря. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

10 000 лв. са заложени по Наредбата за деца с изявени дарби. Във 

функция трета „Образование“. Там им е мястото „Други дейности по 

образованието“. Даже е разписано на отделен ред и се вижда.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Имам един въпрос и той е 

свързан с Разшифровката на разходите за дейност „Други дейности по 

културата“. Тъй като никъде не виждам меката на фестивалите и такива 

изяви, никъде не виждам традиционния есенен панаир на чалгата, 

кебапчето, кюфтето, бирата и т.н. Нали правилно съм разбрал, че повече 

такива чалгаджийски прояви няма да има, или? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Христов, благодаря за въпроса. Не, не значи това. Панаир 

ще има. Държа да отбележа само, което мисля, че е важно. Тъй като 

започнаха да пристигат в момента предложения и заявления за участие в 

панаира, въпроса е такъв – имах среща скоро с представители на фирми, 

които участват. Помолих ги да се съберат и да ми представят една 

концепция за управление на този панаир, т.е. по какъв начин панаира да 

стане по интересен, да има по-различни хора, по какъв начин Община 

Разград да калкулира по-големи приходи от миналогодишните и самия 

панаир да протече в ред, в който да задоволи потребностите на самите 

съграждани. Сега едните искат чалга изпълнение, други искат класика, 

трети искат рок, и какво ли не, всички стилове на музиката. Аз лично не 

бих се ангажирал да забранявам каквото и да било. Сещам се за едно 

мероприятие, което предстои да бъде юли месец, което във връзка с един 

бирен фест примерно, където ще има едни други такива неща. Ако Вие 

можете да забраните, аз не мога.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Други въпроси, колеги, към вносителя? Имате ли други въпроси? 

Ако не, имате правото на изказвания, на предложение за изменения и 

допълнения към така представената докладна записка. Госпожо Неделчева, 

заповядайте.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря, госпожо председател.  

Аз взимам думата, като цяло, за мое становище относно бюджета. В 

периода от комисиите до днешната сесия доста подробно разгледах всички 

параметри на бюджета, както приходната, така и разходната част. Първо 

искам да кажа, че по разходната част нямам големи забележки, тя е 

логична, съобразена е с рамките на възможното, с потребностите за 

обезпечаване на общинските дейности. Ясно ми е, че са необходими много 

повече средства, както за култура, за образование, за социални дейности, 

но все пак знаем какви са реалностите и, че на този етап е трудно да бъдат 

заделени повече средства за тези сфери. В разходната част, изразявам 

неудовлетворението си единствено от доста завоалирания отговор на 

нашето предложение за заделяне на 10 000 лв. от бюджета за 

профилактични прегледи за ранна диагностика на социално значими 

заболявания за деца в предучилищна възраст. Това обяснение, че са 

предвидени във Функция „Здравеопазване“, в перо издръжка, за мен не 

дава гаранция, че това ще се случи, а въпросът касае много разградски 

деца. Това, което буди в мен по голямо безпокойство е приходната част. И 

опасенията ми са, че общината няма да може да успее да изпълни 

планираните приходи, което естествено ще доведе до дисбаланс между 

приходи и разходи. Преди малко чухме от госпожа Ганева на прима виста 

информация по отношение на данъчните приходи и изпълнението, и 

виждаме, че не е чак толкова обнадеждаващо. Какво поражда всичките 

тези съмнения по отношение на приходната част, като направих 

съпоставка с бюджета за 2015 г., например виждам, че е завишен плана за 

приходи от данъка за моторните превозни средства. Нямам информация, 

може би госпожа Ганева ще ни информира сега какво е изпълнението на 

приходите от този вид данък за 2015 г. и кое е дало основание да бъдат 

планирани повече приходи от този данък. Това, което обаче е по 

сериозното, предполагам че госпожа Ганева ще ни информира за този 

данък и може би има някаква обосновка. Това обаче будещо по-голямо 

безпокойство е, че поради невзети, забавени или неправилно взети 

административни решения от ръководството на общината, аз лично 

забелязвам няколко пробойни в няколко направления. Вероятно част от 

колегите, може би всички колеги общински съветници имат информация, 

че в момента се подменя софтуерния продукт, с който работи общинската 

данъчна служба. Аз не знам какво е наложило промяната на този продукт, 

точно в този момент. Естествено, възможно е да има по-усъвършенстван, 
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по-добър, но всички си даваме сметка, че точно сега в старта на данъчната 

кампания, едва ли е най-подходящия момент за такава промяна, която 

може да доведе, а вероятно вече има и такива индикации до хаос, който ще 

забави изготвяне на данъчните декларации, съответно забавяне на старта 

на данъчната кампания и естествено ще се отрази и върху приходите 

свързани с тази част на приходната част от данъци. Предполагам, че 

господин Василев ще даде отговор какво е наложило тази промяна точно 

сега, за мен това е неподходящо избран момент. По прихода от такса-смет, 

в края на миналата година приехме с решение тук всички ние план-

сметките, които се формират от таксата-смет и за изразходване средствата, 

които се събират. Но сигурно всички си спомняте, че администрацията не 

ни предложи и не бе взето решение за размера на промилите за 2016 г. и 

тук съм убедена сега, че ще кажете, че в такива случаи се приема, че се 

работи на база приетите промили от предходната година. Стигам отново до 

това, което казах, че в такива случаи се работи на база промили приети 

през 2015 г. Тук обаче, искам да припомня, че благодарение на двама 

настоящи общински съветници, представители на „Кауза Разград“, 

решението на Общинския съвет от 2015 г. е вкарано в съда и се чака 

решението на съда. Какво ще стане, ако това решение от 2015 г. бъде 

отменено като се има предвид, че такава беше практиката на посочените от 

мен наши колеги и в предходните години бяха отменени тези решения? 

Това автоматически ни връща на база 2011 г. промили, което означава над 

30 % по-ниски приходи от такса-смет и естествено, ако правилно съм 

записала, че през тази година 76 % е събираемостта до този момент от тази 

такса, и от друга страна с 30 % по-ниски приходи, ако се случи това за 

което говоря и е ясно, че в никакъв случай няма да могат да бъдат 

обезпечени всички дейности свързани с поддържането, чистотата на 

Разград и населените места в общината. Още един момент в приходната 

част – тук се разчита на един наистина добър приход, който доколкото 

знам е бил изпълняван в предходни години, чист приход от 500 хил.лв. от 

дейността на ОП „Разградлес“. Но отново поради забавени или може би 

още невзети административни решения, тук д-р Василев ще ни информира, 

този приход също е в риск. Какво имам предвид – настъпила  е промяна в 

нормативната база по отношение на ценообразуването при добива на 

дървесина. Администрацията до този момент не е внесла в Общинския 

съвет и съответно няма решение за актуализиране на цените за добив и 

продажба на дървесина за 2016 г. Това означава, че ОП „Разградлес“ в 

момента няма право да продава дървесина. На практика е блокирана 

дейността на това ОП. Тук наистина въпроса ни е добива ли се в момента, 

продава ли се дървесина от общинското предприятие, на какви цени и ако 

това не е така как смятате, че ще бъде реализиран този значим чист приход 

в общинския бюджет от 500 000 лв. И тук резонно възниква въпроса дали 

това не бе една от причините …. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, не сме в процедура на въпроси. Вече сме на 

изказвания и предложения. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, може би са ми риторични въпросите.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И още нещо да Ви напомня, че имате 10 минути. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, приключвам. Тук резонно се питаме дали това не е една от 

причините за оставката на директора на това предприятие. Въз основа на 

всичко това, което посочих като пробойни в приходната част считам, че 

това ще доведе до затруднение и невъзможност в някои случаи за 

обезпечаване на редица общински дейности. Поради тази причина аз няма 

да подкрепя този бюджет. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Неделчева. Д-р Апти, заповядайте. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви пак. Вземам думата този път да изразя становище, 

относно проекто бюджета. Няма да отправя конкретни предложения, 

защото такива вече бяха направени и от кметовете по населени места в 

законово установения срок, както и аз в комисиите. Целта беше да убедим 

вносителя да извърши нужните корекции и така да бъде приет бюджета, за 

съжаление нямаме висока успеваемост. Записаната основна цел на проекто 

бюджет 2016 г. е постигане на финансова устойчивост чрез прилагане на 

бюджетна политика и насоченост към ефективно, ефективно и 

законосъобразно изразходване на средствата. Няма да го прочета пак, но 

честно казано този израз заслужава награди за особени похвати в 

художествената литература, може и във фантастиката. Не защото е 

неосъществим бюджета, напротив осъществим е, по-късно ще се 

аргументирам. Аз обаче бих определил бюджета малко по-различно, с 

други прилагателни, като плах, несигурен, колеблив, и както казах 

безконтролен. Плах, заради приходната част. Несигурен и колеблив, 

защото не считам, че са заложени нови хоризонти в политиката на този 

бюджет. И безконтролен, пак казвам в разходната част. Най-политическият 

акт, като бюджета не създава чувство дори на политическа ориентираност. 

Приходната част на бюджета е реалистична ако не, след две-три корекции 

на бюджета, по-нататък, ще отчетем 100 % реализация, сигурен съм. 
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Разходната част, както не веднъж казах граничи с разхищение. И аз за това 

смятам, че тази година ще я пишем в кавички дъждовна, не като 

митологично време, просто използвам физиологическо словосъчетание тъй 

като според мен липсва адекватна промяна на политическия курс със 

всичките му последствия и сериозно разминаване между настроение и 

очакване на болшинството. Тук, в случая, моята препоръка е, и аз се 

надявам, че в бъдеще ще проявите по-високо политическо самочувствие и 

по-добра диалогичност, а дотогава нашата политическа група няма да 

подкрепи бюджета. Колкото и да се опитвате да внушите на обществото, 

че имате нова визия, защото сме сигурни, че нито Вие, нито екипът Ви, сте 

убедени в това. Благодаря Ви.   

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други колеги да изразят становище? Заповядайте, 

господин Ханчев.   

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Госпожо председател, 

Господин кмете, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

На заседание на постоянните комисии, пък и сега бяха коментирани 

достатъчно много детайли от предложения ни проект за бюджет, за това аз 

ще се огранича само до някои принципни положения, които смятам за 

важни. Аз имам сериозни резерви към този бюджет, мотивите ми обаче са 

доста по различни от мотивите на изказалите преди мен  несъгласия. 

Бюджетът е основния показател за това каква политика възнамерява да 

провежда едно общинско ръководство. Предложеният проект, според мен, 

възпроизвежда принципно предишния бюджет, като подход, като 

философия, което за мен означава, че дефакто, до голяма степен, в момента 

просто се продължава политиката на предишното ръководство на 

общината. Мнозинството, смятам от хората с десни убеждения, господин 

кмете, очаквахме от Вас, че ще започнете незабавни реформи в 

администрацията и управлението на общинската собственост и средства, 

което да доведе до по-ефективно управление в полза на цялата общност. 

От това обаче, което ни представяте като проект за бюджет ние не виждаме 

подобни заявени категорични намерения. До голяма степен модела, който 

залагате е същия и аз си мисля, че ако приемем този бюджет ще има много 

хора, които ще се запитат за какво всъщност сменихме управниците след 

като модела на управление остава същия. През бюджета ние не виждаме 

заявени структурни промени в администрацията, които да доведат до по- 

ефективно администриране на процеси и до по-добро обслужване на 

гражданите. Няма някакви по-съществени белези за по-ефективно 

управление на общинската собственост и на средствата на данъкоплатците 
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през общинските предприятия и дейности, тъй че да се подобри 

чувствително средата и за бизнеса, както и качеството на живот на нашите 

съграждани. Сега, аз съм напълно съгласен с много мнения, които чух на 

заседанията на постоянните комисии и съгласете се, че наистина не може 

да имаме в този вид, и като стратегия, и като бюджет, и като бъдеще, 

предприятие като „Разградлес“ например, който се е превърнал в нещо 

като държава в държавата и съществува май преди всичко заради себе си. 

Значи при 35 кубика реализирана плътна дървесна маса дървесина не 

можем в никакъв случай да сме доволни от тези 500 хил.лв., това просто е 

несъстоятелно. Не може разходите ни за озеленяване на града да са 

колкото на половин Варна. Трябва очевидно да се търсят други подходи. 

Ето преди малко стана дума, след като разгледахме извънредната докладна 

записка и за управлението на един огромен обект като стадион 

„Лудогорец-Арена“, че продължаваме с този подход, вместо да се даде на 

концесия например, което ще е в полза и на инвеститора, и на общината. 

Същите резерви бих изразил, колкото и неудобно да се каже и за 

принципите на финансиране на Детско юношеската школа на Лудогорец. 

Все пак да не забравяме, че това е едно частно пердприятие и аз мисля, че 

тук има много какво да се работи, и не е целесъобразно и по инерция да се 

изразходват средства в областта на културата и на спорта, за сметка на 

други дейности в същата област при положение, че нашата община не е 

чак толкова богата. Има и много такива примери и аз не мога да приема 

обяснения от рода, че времето е било малко, че за толкова кратък период 

не могат да се направят реформи, нещо такова ни казахте преди малко. 

Мисля, че реформи в едно управление при наличието на здрава воля, 

разбира се, правят първите месеци и първата година на мандата, най-вече 

през следващите се затвърждава и доразвива започнатото. За голямо 

съжаление аз този подход не го виждам в администрацията. Мисля, че 

приемането на този бюджет би било много голям компромис и не знам 

дали трябва да го допускаме. Аз специално не мога да го направя, ако 

наистина да променим статуктовото и да постигнем видими резултати, 

които говорихме през миналите няколко месеца. И нека посланието ми не 

се приема като прът в колелата на прогреса, както гласеше някога 

популярния израз, а като опит за стимулиране на администрацията към 

бързи реформи, водещи до добри резултати, за което всъщност заявиха 

волята си на изборите нашите съграждани. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова- ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. 

Уважаема госпожо председател, 
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Уважаеми колеги, 

Нямах намерение да взимам отношение за становище и мнение, не 

съм си подготвила листи-напечатани и т.н. предварително, но съм 

провокирана да взема думата от последните три изказвания, на три 

политически сили, представени тук в местния парламент. Докато слушах, 

какво установих – господин Ханчев ни казва, че бюджета категорично се 

препокрива с предходния, че няма никакви промени, че всичко е едно и 

също. В същото време на многократните ни запитвания за предложения в 

бюджета, какво точно бихме искали да променим, да се обсъди и да се 

вземат мерки и да се коригира бюджета, нямаше нито едно конкретно 

предложение от групата, която той представлява. От друга гледна точка д-

р Апти каза, че няма да подкрепи този бюджет, който нарича плах, 

независимо че групата на „ДПС“, ако бюджета е същия и се препокрива с 

предходния беше безрезервно подкрепян. Както бюджетът е плах в 

приходната част, от трета страна госпожа Неделчева изказа, че точно там е 

проблема, че са заложени може би неоснователно завишени приходи. Като 

например данък върху превозните средства от 1 455 000 лв. на 1 700 000 

лв. Така че, като цяло, от една страна бюджета, който уж е същия, другите 

две политически сили го намират за много различен. Така че моето 

предложение към общинските съветници е да гласуват по съвест и да 

подкрепят проекта за бюджет на Община Разград за 2016 г. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Господин Христов, заповядайте.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Напълно съм съгласен с всички, 

които се изказаха. Съгласен съм и с д-р Апти, че наистина бюджета е 

малко плах. Съгласен съм и със господин Ханчев, който казва, че 

реформите все още не са започнали. И като направя едно обобщение мога 

да кажа, че ключовата дума, която е в техните изказвания е реформа. 

Реформата, която трябва да бъде истинска може би, д-р Василев, приемете 

го като пожелание, наистина бъдете малко по-твърд. Ние ще подкрепим 

бюджета, но ние настояваме до 1 юни тази година да се направят тези 

реформи, включително и структурните такива, защото лично аз останах 

ама много учуден, когато поискахме от общинските предприятия да кажат 

как са направили своите разчети за разходите. Останах учуден не от нещо 

друго, а от шуробаджанащината, която се е вихрила в тези общински 

предприятия. Ми то на единия жена му е общински съветник, па мъжа и 

директор на това предприятие, па шурея му не знам какъв, па в друго 

общинско предприятие. Д-р Василев, вярвал съм, но не чак толкова в това, 

че в тази община предното ръководство просто е направило такъв 

роднински кръг, такъв политически приближен кръг, че просто няма на 
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къде. За това нашия съвет е – режете, режете и то много яко режете. В 

противен случай бъдете сигурен не бюджета, по-нататък хората ще 

започнат да Ви спират и да Ви питат какво става с тези реформи, тези 

реформи, заради които Вие дойдохте на власт. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

По отношение това, което каза госпожа Димитрова. Групата 

съветници, както стана ясно от това, което казах ние не коментираме 

разходната част и аз казах защо. По приходната част основната ни 

забележка, госпожо Димитрова, бяха свързани с два наистина сериозни 

риска върху приходната част. И това са обстоятелства настъпили тази 

година, а не предходната година, така че има обяснение за нашата позиция. 

А по отношение на изказалия се току-що колега Божинел Христов, аз също 

по време на комисии освен това, че атакува въобще съществуването на 

общински предприятия, не чух други предложения от него за реформи. А 

що се отнася до атаката срещу общинските предприятия, нека да бъде 

честен и да си признае защо го прави. Какъв личен интерес има към едно 

от предприятията. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Госпожо Димитрова.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Неделчева, не съм искала да Ви засегна, напротив бих 

искала да кажа, че може би от някои от нещата, които казахте имат своето 

основание. Просто аз исках да съпоставя плахостта на приходната част с 

надценеността на преходната част на бюджета. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз благодаря. Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Все едно слушах „Почетния реформатор“ господин Цонев и 

„Почетния гражданин на Разград“ Денчо Бояджиев. Госпожо Неделчева, 

нямам никакъв интерес, напротив, просто искам да разбия тази 

шуробаджанащина, която се е вихрила досега.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Други  колеги, които искат да 

направят изказване? Господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Аз разбирам, че приемането на бюджета на Община Разград е повод 

за политическа дискусия и дебат за очертаване на това как ще се движи 

нашата община тази година, и не само през тази, може би през целия 

мандат, който имаме. Но в същото време аз имам чувството, че не съм бил 

на постоянните комисии. Постарах се да бъда на всички постоянни 

комисии, бях и на началната бюджетна и на заключителната, и сега като ви 

слушам наистина имам чувството, че съм бил на друго място. Прочетох 

внимателно и протокола от общественото обсъждане на този бюджет. Там 

също нямаше кой знае какви предложения за нова визия, за нови неща. Аз 

ще ви помоля занапред, когато си говорим за наистина сериозните неща, 

които ще се случат в общината ни да го правим на първо място в 

основните комисии, които ги решават тези неща. Да даваме предложенията 

си на общинска администрация, за да могат да бъдат съобразени. От страна 

на „БСП“ имаше докладна записка от госпожа Неделчева и аз мисля че тя 

залегна до някъде в бюджета на общината. От страна на повечето 

общински съветници, предложенията също бяха приети, включително 

светофара в с.Ушинци и си мисля, че трябва много по-сериозно да 

подхождаме към приходните и разходните бюджетни елементи, защото 

става дума за пари, става дума за нашите пари, как ще бъдат изразходвани, 

става дума за това как ще съберем тези милиони левове приходи , защото 

без активността и заинтересоваността на всички нас, не само на общинска 

администрация, няма да се случат нещата. За това дали ще има стимули за 

увеличаване на приходите то зависи от нас, от идеите, които ние ще дадем 

на общинска администрация. И моя призив е да не се делим на 

управляващи и опозиция, защото такива няма в момента. Така че нека 

занапред малко политическото говорене да го оставим на заден план, а да 

се акцентираме върху сериозните неща. И една реплика имам към госпожа 

Неделчева, не си е свършила домашното както трябва. 2015-та година 

такса битови отпадъци не е обжалвана от „Кауза Разград“. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други колеги, които искат да направят изказване? 

Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

Уважаеми общински съветници, 

Ноторно известно е, че приемането на бюджета на една община е 

основния и най-важния акт, който приема Общинския съвет. Той определя 
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насоките за дейността на общината за цялата година. В тази връзка ние 

трябва да отчитаме и някои специфични моменти, при които приемаме 

сега настоящия бюджет. Първия момент е, че това е първото предложение 

за бюджет на новоизбрания кмет на общината и трябва да се отнесем с 

разбиране, че той тепърва натрупва опит в тази специфична дейност, като 

кмет на общината. Но наред с това тук в залата на Общинския съвет е 

мястото, където ще следва да се коментират основните моменти в 

дейността на общинската администрация и на общината като цяло през 

годината. И тук трябва да се чуят мненията и предложенията за това, което 

е най-важното през 2016-та година. Казвам го пак, подчертавам го 

добронамерено, може би поради тази причина, че е първия бюджет на 

кмета и на неговия екип проекта, който ни се представя е едно зле 

преписано подобие на предишните бюджети. Разбира се, тук трябва да сме 

наясно, че общинския бюджет трябва да осигури финансирането на всички 

социално-икономически дейности и това са неща, които се повтарят всяка 

година, те са трайно установени и там не могат да се търсят някакви 

съществени промени. Но все пак необходимо е с бюджета на 2016-та 

година ние да видим и да вземем отношение по идеите и насоките на новия 

кмет. Какво той счита наред с обикновеното, с тривиалното, ежегодното, 

което ние правим с всеки бюджет и това, което той предлага за 2016-та 

година. За жалост такива неща тук не се виждат. И това може би произтича 

от това, че нямаше и някакви конкретни идеи и предложения в рамките на 

неотдавна приключилата предизборна кампания и становищата на всеки 

един от кандидатите, които участваха в нея. За това и в този контекст, аз 

бих искал ръководството на общинската администрация да се вслуша в 

тези мнения, които бяха изразени от представители на различни 

политически групи. Не е случаен фактът, че различни политически групи с 

утвърдено присъствие и опит и със солидно представителство в 

Общинския съвет разкриват някои недостатъци и пропуски в проекта за 

бюджет. Аз много се надявам, че кмета на общината ще погледне 

позитивно на всички тези препоръки и това ще бъде за него възможност да 

подобри своята работа. И в тази връзка, когато някои от изказванията са 

свързани с реформи, тук аз виждам колко примитивно и простенчески 

звучи това от устата на някои наши колеги. „Режи“, „режи, кмете, глави“ и 

с това ще оправиш общината, и бюджета, и финансите, и приходите и т.н. 

Това колеги е жалко и печално, че по такъв начин се коментират въпросите 

на бюджета на една община. Когато в изказванията бяха поставени 

отделните проблеми, аз моля вносителя, кмета на общината, да има 

предвид, че съществуват рискове по организацията за изпълнението на 

бюджета. В този смисъл са и предложенията свързани с това, че се 

закъснява с приемането на важни актове свързани с дейността на 

„Разградлес“. И че всеки ден забавяне означава по-нататък и лишаване на 

това предприятие от възможността да извършва нормална дейност. Сега 
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дори, ако прибавим като илюстрация, че там е стопирана дейността с 

определянето на актосъставителите и дейностите по охраната на 

общинските гори. Ако тръгне някой сега да краде от общинската гора, 

няма кой да му състави акт, господин кмете, и господа съветници. Всяка 

година Общинския съвет до месец януари приемаше вече съответните 

актове, но сега явно други причини и други ангажименти на кмета на 

общината са го лишили от възможно своевремнно да придвижи тези 

въпроси. Когато говорим и за проблеми свързани с приходната част, ние 

трябва да имаме предвид и следното: че тук е необходимо вече да се 

проявява упоритостта, ако щете и реформирането на живата система, 

относно общинските бюджети. Чухме, че плана за 2015-та година за данък 

върху недвижимите имоти  е бил 1 401 000 лв. Аз виждам възможност и на 

кмета, и на кметския екип, да увеличи прихода ако по-упорито и 

настойчиво създаде необходимата организация за това да бъдат 

актуализирани оценки и ставки на множество недвижими имоти в Община 

Разград. Ноторно известно е, че в последните години се увеличи броят на 

такива сгради, които до скоро са се водили в архивите на Разград като 

паянтови, полу-масивни и маломерни сгради, а сега вече могат да бъдат 

обложени с допълнителен данък, защото те представляват вече масивни, 

големи със стотици метри масивни сгради площ. И примерът за такива 

допълнителни приходи може да се види и в това, че вече 

функциониращият хотел-ресторант „Разград“ ще носи един значителен 

приход в това отношение. Пак в тази връзка, че тук трябва да видим и 

идеите на новия кметски екип, аз бих споменал и един друг аспект: 

ангажимента с неотложните и важни проблеми за общината и разградската 

общественост, и за гражданите на Разград: такъв случай е например 

въпросът за осигуряването на материалната база на математическата 

гимназия „Академик Обрешков“ в гр.Разград. някои от кметовете и 

политическата сила специално на „Реформаторския блок“ на господин 

Ханчев поеха, както и ние от „БСП“ конкретни ангажименти. Кмета и 

неговия екип за сега се въздържат от коментар. Но това е смисълът и тук 

трябва да се видят вече конкретните идеи за промяна, развитие, ако щете и 

за реформи, а не със сеч така както Ви призовават някои от колегите. И в 

тази връзка аз ще си позволя да направя едно конкретно предложение, 

което е от сферата на здравеопазването и като по принцип е и основателен 

призива, и в постоянните комисии да се коментират тези неща, трябва да 

се знае от общинските съветници, че пленарната зала на Общинския съвет 

е мястото, където с най-голяма пълнота се развива дискусията и се правят 

предложенията. В заключение, като оценявам изключително положително 

становището на кмета на общината, че има възможност и е необходимо 

общината да търси решение на някои наболели социални проблеми, 

какъвто е конкретния пример за функционирането на денонощна аптека, аз 

си позволявам да предложа на вносителя и на вниманието на общинските 
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съветници едно кратко и незначимо, относно финансов ресурс, 

предложение. Когато се правят предложения за бюджета, най-трудното е, 

когато се посочи някой разход, да се посочи и приход, от къде ще се 

осигури ресурса. 

 За това аз предлагам на кмета на общината в 1.5. където са 

предвидени 130 000 лв. като „резерв“ да се прецени, че може да бъде и по-

малка тази сума, да се направи една корекция, която да бъде обвързана с 

едно допълнение в т.10 от диспозитива на решението „за някои 

специфични финансирания“. А именно там да бъде създадена след 10 

точки, една нова точка 10.3 в която да се запише, че ще се осигуряват 

36 000 лв. за финансово подпомагане на функциониране на денонощна 

аптека. Разбира се това ще стане, ако се приеме извършване на определена 

процедура. По този начин ние не засягаме общите параметри и балансите 

свързани с приходи и разходи и равнението, а се има представа в тази сума 

130 000 лв. какви точни разчети и параметри са включени. Предлагам на 

вниманието на кмета и на общинските съветници една такава корекция. 

Тъй като неминуемо през годината ще се наложи актуализация на 

бюджета, това ще се наложи поради няколко причини, аз ще маркирам 

само някои от тях. Дано всичко да приключи добре с програмата за 

изпълнение на Интегрирания план за градско развитие и тези над 19 

мил.лв., ако те станат факт съответно, Общинския съвет трябва да се 

произнесе. Ще се наложат и някои други корекции, като и в тази връзка 

могат да се коментират и евентуално и някои други промени. За това, 

госпожо председател, по надлежния ред внасям писмено предложение за 

такава промяна, която касае т.1.5. от диспозитива свързано със сумата 

130 000 лв. и намаляването и на 94 000 лв., и създаването на т.10.3. за 

ресурс от 36 000 лв. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Изчерпахте и времето си за изказване многократно. 

Колеги, ще Ви помоля, когато внасяте предложенията си в писмен вид да 

попълвате и датата, и имената, и да се подписвате, освен основния текст, 

който попълвате! Има ли, колеги, и други желаещи за изказване? Господин 

Христов, какво точно искате. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Момент само. Тъй като има предложение и то сигурно ще бъде 

подложено на гласуване, много Ви моля вносителя…Не можахме да 

разберем 36 000 лв. да ги дадем на някоя частна фирма или да откриваме 

аптека общината?  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Искате колегата Ненчев да си доразвие мисълта относно тези 36 000 

лв.?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Точно така. То е ясно, че Разград има нужда от денонощна аптека, но 

просто да доразвие какво точно имаше предвид. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Целта е да се осигури функционирането на денонощна аптека в гр. 

Разград. И за това да бъде заделен необходимия разчет. Как точно ще стане 

това е предмет на допълнителни решения и уточнения от Общинския съвет 

в хода на годината, след като вече кмета на базата на приетия бюджет има 

няколко възможности за преценка. Първата възможност е това да се 

проведе процедура с действащи на територията на областния център 

аптеки, които да се състезават, евентуално да участват в ангажимента да 

осигурят такова нощно дежурство, срещу поет ангажимент от Община 

Разград да осигури загубите и отрицателния резултат от такава дейност. 

Тъй като стана ясно, че това е губеща дейност за този период от време. 

Втората възможност, при проявен интерес, общината евентуално да 

предостави при облекчени условия или безплатно общинско помещение, 

подходящо, в което някоя фирма да развива такава дейност като се включи 

и този разчет за осигуряване на такова дежурство. Но пак повтарям, това 

ще бъде вече предмет на обсъждане на отделния заседания, по отделни 

проекти за решения и допълнително вече ще се коментират всички тези 

неща. Ние сега решаваме само дали да осигурим ресурс във връзка с 

постигането на тази цел.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо председател. Аз имам един въпрос към 

вносителя на предложението тъй като трябва да взема решение как да 

гласувам. А то е, как господин Ненчев изчисли, че точно 3 000 лв. са 

загубите на една аптека ако тя поеме и нощни дежурства? 36 000 лв. за 

година, 3 000 на месец умножено по 12 прави 36 000 лв. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев, и заместник кмета, госпожа 

Георгиева, след това иска да внесе уточнение. 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Димитрова, макар че излизаме малко от каноните на нашия 

правилник и ме подлагате на атака да отговарям като вносител, но напълно 

одобрявам този подход и съм готов за такъв вид дискусия. Направих 

проучвания. Не само в Разград, но и в страната, за това какво ще коства на 

една фирма да поддържа дежурство и работа по време на нощната част. 

Разбира се отговорите бяха най-различни, в едни съзирах желание на 

такива фирми да си осигурят колкото се може повече печалба, когато 

говорят колко би струвало това. В други виждах по-голям реализъм и на 

базата на тези проучвания ориентировъчно виждам тази сума на месец или 

обща сума за година, като необходима за осигуряване на този ресурс. 

Разбира се това вече може конкретно да се изясни, след като бъдат 

проведени съответните действия за реализацията на тази идея. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаеми общински съветници, 

Аз съм просто озадачена, не знам по какъв начин може да стане 

предложението, което господин Ненчев прави в момента. Тъй като ние 

имаме определени правни фигури и ми трябва повече време. Аз не казвам, 

че това е невъзможно, но трябва да се проучи нормативната уредба в тази 

насока, защото това, което се предлага в момента не ми прилича нито на 

обществена поръчка, нито на предоставяне по някакъв начин на 

помещение, то си има ред там и процедурата е тръжна. Тоест на нас ни 

трябва известно време, за да проучим дали изобщо е възможно и ако това е 

възможно как точно трябва да стане подобно, как да кажа може би 

публично-частно партньорство, не знам как да се изразя точно в момента. 

Поради тази причина предлагам, когато измислим вариант, такъв 

възможно допустим и законов в него момент да се предвиждат средства. 

Защото в настоящия момент това е доста преждевременно, т.е. при една 

актуализация на бюджета този въпрос може да бъде допълнително 

обсъден. Това е личното ми становище. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, госпожо Георгиева. Да, заповядайте д-р Василев. 

Господин Анастасов, заповядайте. 

 

Г-н  Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Искам да поуспокоя господата общински съветници от „БСП“ и да 

им кажа, че обикновено през февруари месец се гласува в докладна записка 
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ценоразписа на ОП „Разградлес“. Така че не е толкова трагично. Те могат 

да добиват, но продават по ценоразпис, като се утвърди от Общинския 

съвет. Относно предложението на господин Димитров за аптеките, ако се 

беше заинтересувал малко повече, освен Разград още 9 областни града има 

в страната без денонощни аптеки. В края на миналата година започна 

определянето на националната аптечна карта. Там по предложение на 

фармацевтичния съюз аптеките, които имат сключени договори със 

здравната каса ще могат, т.е РЗИ ще направи тримесечни графици за 

извършването на тези денонощни дежурства. Това, ако се бяхте се 

заинтересовали щяхте да го знаете. Така че, на национално ниво за 

решаване на този въпрос за денонощни аптеки, освен за Разград за още 9 

областни града, в които Търговище, Шумен, Смолян, Перник, Ловеч, 

Плевен, Враца, Кърджали. Може би на национално ниво ще бъде разрешен 

този проблем, който не е само за Разград и за общината. А там също ще се 

разгледа и за мобилни аптеки, и за по-големите села, и за по-малките, там, 

където няма действащи аптеки. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте господин Ненчев. 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз се отнасям със симпатия към свръх оптимизма на господин Наско 

Анастасов за това, че като има някакви идеи и особено като чуя здравни 

карти, това че ще стане в едно необозримо бъдеще. Общинските съветници 

трябва да са наясно примерно, че за национална здравна карта в България 

се говори вече десетки години. От началото на здравната реформа по време 

на управлението на Иван Костов. В страната се говори с оптимизъм, а 

години наред, нищо не се прави например за методиката за определянето 

на такса смет. Господата от „Кауза Разград“ знаят добре и биха могли и те 

да разкажат за това как години наред в Министерството на финансите 

работи някаква работна група, която преминава от едно правителство в 

друго, започнало още от първото правителство на господин Бойко Борисов 

и сега продължава, и през второто, а резултат няма никакъв. Така, че като 

чуя за тези идеи, че сега въпрос на дни е да получим някаква карта за 

дейността на аптеките не ми дава много основание за оптимизъм.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колега Димитров заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви много, госпожо председател.  

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми господин кмете, 
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Аз си признавам, че много внимателно слушах тука полемиката, 

която наистина оправда моите очаквания и на моменти искрено се 

забавлявах. Защото на всички тук по една или друга форма, когато говорят 

за политика, за числа им е ясно, че бюджета наистина е еманацията на 

политиката и изразена чрез числа. Това е езика, по който се казва: 

управлението ще стори това, това и това. Обаче на всички трябва да е ясно 

поне така като го вземат старите общински съветници, които имат опит, 

дори да нямат опит като погледнат графите за плана за 2015 г. и плана за 

2016 г., която им е пред очите ще видят, че този бюджет преповтаря 

абсолютно едно към едно предишните бюджети. И няма как да бъде 

различно, защото този бюджет нали не си представяте -  кмета сложил 

ръкавели и едно сметало да прехвърля цифри и да ги пише. Някой в 

администрацията, който 25 години е писал бюджетите на Община Разград 

продължава да пише под индиго това, което на него си му е в главата, това 

което е направено и в това предложение за 2016 г. Винаги когато бъде 

избран кмет, правителство, някакъв управляващ орган му се дава толеранс 

100 дни той да се окопити, да се огледа, да си сложи здрава основа през 

която до края на останалия мандат ще работи, да си подбере екипа. 

Видяхме, че за съжаление промяната на кметския екип в Разград не е 

успешна или поне не е завършила успешно. Има още време, надяваме се. 

Поне аз лично храня огромни надежди, защото тези надежди са на всички 

хора, които гласуваха и избраха това ново управление в главата на кмета. 

Това, което сега като политика ние ще направим, главния въпрос е дали с 

първия бюджет ще счупим краката на кмета, на кметския екип и след това 

ехидно 4 години ще питаме „ама ти защо не можеш да скачаш високо“ или 

сега ще го подкрепим с ясното съзнание, че подкрепяме нещо старо, но при 

ангажимента при следващите актуализации това да бъде коренно 

променено. Не може общината да остане без бюджет. Ако остане без 

бюджет, ще остане по закон на бюджета, който е от 2015 г. Пак Ви казвам, 

поглеждате никаква разлика. С единствената разлика, че сме скопили 

кметския екип, от което повярвайте ми никой не печели, дори „БСП“, дори 

„ДПС“ няма да спечели нищо от това. Нищо, което е поставено като цел, 

като задача в комисиите наистина не е отхвърлено. Намерен е начин поне 

тези дребни неща, които са предложени да бъдат приети.  

Искам накрая да завърша с един коментар за събираемостта, който от 

различни страни беше подхвърлен, какво ще се направи как ще стане. Е, 

няма как да се борим за по-висока събираемост, когато общинската 

администрация, не знам сигурно през главата на кмета, отхвърля 

предложение на Български пощи. Да могат да бъдат събирани данъците и 

таксите в Разград във всяка една пощенска станция, ако щете в Петрич. 

Никой с по-малки имоти, който живее в София, който живее в Търново, 

който живее в Попово няма да дойде на касата на общината да си приведе 

за едно лозе или за бащината си къща данъците. Ще чака две, три, пет 
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години, когато дойде в работен ден, за да може да го направи. А в същото 

време ще се повиши много събираемостта ако той може да отиде в пощата 

в Етрополе примерно и да си провери какви са му данъците в Разград и да 

ги плати. Но това отново го прави общинската администрация, част от 

старата общинска администрация. Това, за да може да го направи кмета, 

ние трябва да го подкрепим в този наистина лош бюджет. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Във връзка със становището на колегата Иво Димитров, че ще 

настъпи някоя много голяма злина и беда за общината, ако на това 

заседание не бъде приет общинския бюджет, аз бих искал да му опонирам 

с това, че по-доброто решение е не въобще да се приема бюджет, макар и 

лош, зле написан, а да се приеме бюджет след като вносителя – кмета и 

кметския екип са чули мненията и съображенията на общинските 

съветници и на ново са прегледали своя проект, и своето предложение, и 

няма никаква пречка дори и да не бъде приет сега този бюджет на 

следващото заседание кмета има пълното право да внесе предложение 

съобразено, ако той счита, че трябва да бъдат направени промени именно с 

такива промени. Общинският бюджет не е като приемането на бюджета на 

страната уважаеми колеги. Ако той може да бъде класифициран като вот 

на доверие към едно правителство, то ние тук имаме избран кмет за 4 

години и това, че Общинския съвет не е приел някакво негово 

предложение не означава, че не може кмета на общината след това да 

внесе отново предложение за произнасяне по този въпрос.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, д-р Василев, на финала. Д-р Василев 

заповядайте. 

 

Г-н  Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. Сигурно сте забелязали, че 

изключително внимателно слушах вашите предложения, вашите 

изказвания, мнения, становища и какво ли не още. Истината е една, дали 

този бюджет е лош или добър ще стане ясно по-средата на тази година и в 

края на годината, т.е. някои от Вас ще имат основание да са били прави, а 

други да не са били прави. Искам само да внеса яснота по два казуса, 

понеже бяха коментирани. Единия казус е за софтуерния продукт, госпожо 

Неделчева, нали беше от Вас? Мисля, че точно сега е момента това нещо 

да се направи и ще Ви кажа защо. Имаме сключен договор с 

Информационно обслужване, договор, който е абсолютно безплатен, 
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договор, който ни дава възможност да се включим директно с НАП, и 

всичко това се прави за улеснение на гражданите на Разград. Във всеки 

един момент те да могат да проверят своите задължения. Искам да Ви 

кажа, че фирмата с, която досега е работено, не искам да кажа нищо лошо 

за нея, но всяка година Община Разград е давала пари в размер на 18 000 

лв. Това е само едно от нещата, на които аз и моя екип се натъкваме в 

процеса на работа. И тъй като съм поел ангажимента всичко да бъде 

прозрачно, поемам ангажимента да Ви изкарвам всички такива нещица. 

Там 10 000 лв., там 5 000 лв., там 20 000 лв., там 50 000 лв., там 100 000 и 

т.н. Остава въпроса кой ги е сключвал, защо ги е сключвал, имало ли е 

такава възможност да не бъдат такива сумите и какъв е,разбира се, 

ефекта,който е постигнат.  

Господин Димитров, записах си изречението „зле преписано 

минало“. По тези три думички ще коментирам само едно – не е в стила на 

новия кмет хора с които е работил 20 години, хора на които е разчитал, 

хора, зад които е заставал в един момент само заради политическата 

конюнктура и само, за да се защити да изкарва тези служители некадърни. 

Това не е моето поведение. В Община Разград има изключително добри 

кадри, включително от 20 години, включително такива, които са на 

пенсионна възраст, включително такива, които се пенсионират, които имат 

моя кредит на доверие. Част от тях ще останат в общината и аз ще 

продължа да работя с тях. По отношение на „Разградлес“, абсолютно сте 

прав, господин Ханчев, аз също смятам и дълги години се занимавам с 

гори, включително и в парламента, в комисията бях тази, аз също смятам, 

че приходите, които генерират в това предприятие са крайно недостатъчни 

такива, каквито влизат в Община Разград. За това беше и моя призив към 

смяна на ръководството, специално и към „Разградлес“. Разбира се, в 

момента съм разпоредил да се извършват одити във всичките ни общински 

предприятия и нямайте съмнение, че ще Ви изкарам всички данни и факти, 

които излязат за недотам доброто управление. Всяко нещо обаче има 

оперативно време. По отношение на предложението за денонощната 

аптека, това е чудесно, господин Ненчев, но искате да вземете парите от 

резервирания бюджет. Искам да Ви припомня, колегите понеже не знаят, 

но миналата година кмета, излъчен и подкрепен от Вашата група 

общински съветници, спомняте ли си колко беше неговия резервиран 

бюджет? Той беше 150 000 лв. Аз в момента съм намалил известна сума, 

сега искате отново да вземете. И си спомняте, когато разглеждахте 

корекцията, видяхме там излязоха в културата едни състави пращани, едни 

други 15 000 лв. за снимане, едни разни други такива неща и т.н. и т.н. 

Изводите оставям за вас колеги. Естествено тези средства са предвидени, 

те са за неотложни разходи по-преценка на кмета. Стигам до извода, че 

господин Ненчев съвсем умишлено, може би не умишлено, се опитва да 

донякъде да ограничи кмета от възможността му да прилага на практика и 
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тези средства за неотложни разходи и той да няма възможността да 

оперира с тях. Приключих, госпожо председател. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, извинявайте ще се наложи пак кратка реплика.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Ненчев, аз искам да Ви попитам поддържате ли така 

направеното предложение, което е внесено в писмен вид при мен? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, като стигнем етапа за гласуване ще кажа, и сега пак казвам, че го 

поддържам, но съвсем на кратко.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Моля накратко, защото наистина излязохме много от Правилника, 

който по принцип трябва да спазваме. Единственото нещо, което ме кара 

да позволя това е, че наистина бюджета е изключително важен и съм 

сигурна, че всички хора които са гласували и тези, които не са гласували, 

искат наистина да чуят какво ще се случи, как ще се случи, и какво прави 

всяка една страна, за да може наистина те да се чувстват добре на 

територията на Община Разград, а не само ние да си чешем езиците в 

залата. Заповядайте, господин Ненчев да кажете това, което искате. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. И пак Ви напомням, че Вие, като председател на 

Общинския съвет, ако желаете да правите изказвания трябва да слезете от 

председателското място и да заявите заявка, че желаете да се изкажете като 

съветник, да се изкажете по същината на проблема, и след като приключи 

тази част тогава  вече да влезете във функциите на председател. Но не 

може едновременно Вие да бъдете и председател, и да коментирате, и да 

правите изказвания, това е недопустимо. Но да се върнем към сериозните 

неща. Господин Василев не се крийте зад гърба на наистина 

дългогодишните, опитни и квалифицирани служители. Вие сигурно сте 

разбрали, ако не пак ще трябва да Ви поясним, че на Вас е задължението – 

кмета на общината във всеки един бюджет, Вие да дадете основния акцент, 

насоки и решаване на най-важните проблеми. Това е критиката, която 

отправяме, а не че по бюджета са работили наистина квалифицирани 

служители. Вие като кмет трябва да давате визията, защото сте стопанин 
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на общината, Вие сте и човека, който ръководи администрацията и този 

бюджет, а това нещо не виждаме. В този смисъл е критиката. И тя е 

добронамерена и бихме искали при следващия бюджет наистина това нещо 

да го видим.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други предложения във връзка с докладната 

записка съдържаща проекта за бюджет на Община Разград за 2016 г.? Ако 

няма други желаещи да се изкажат, ако нямате други предложения, 

подлагам на гласуване предложението, което е внесено при мен от 

общински съветник Стоян Ненчев, и което звучи по този начин: В т.1.5 от 

диспозитива сумата от 130 000 лв. да се измени на 94 000 лв. В т.10 по 

диспозитива да се създаде нова т.10.3. за финансово подпомагане на 

функциониране на денонощна аптека – 36 000 лв. Колеги, който е съгласен 

с това предложение, моля да гласува.  

 

С 12 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 17, 

предложението на общински съветник Стоян Димитров не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, пристъпваме към поименно гласуване на докладна с вх.№18 

относно бюджета на Община Разград за 2016 г. Моля подкрепете с 

гласуване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева  +  

10. Емине Бейти Хасан  +  

11. Иво Борисов Димитров + с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти  +  
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16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев  +  

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев  +  

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 44 

 
В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси 

Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за съответната година. 

Същият е изготвен съобразно процедурата, регламентирана с чл.84 от 

Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 и чл.22 от Наредба № 15 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет. Публикувана е покана за публично обсъждане  във 

вестниците „Гледища“ /бр.134 от 25.11.2015 г./ и „Екип 7” /бр.133 от 23.11.2015 г./ и 

на уеб страницата на Община Разград. Изготвен и е приложен Протокол от 

публичното обсъждане от 30.11.2015 г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във 

връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, съгласно чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39 и чл.97 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г. и 

чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване с 21 гласа „ЗА”, „против” - 9, „въздържали се” - 2,          

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема плана по бюджета за 2016 г. както следва: 

    1.1. По прихода                                                 36 501 804 лв. 
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    /разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

    и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

        1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности                             19 192 903 лв. 

               1.1.1.1. Обща субсидия                                                          18 450 201 лв.                     

               1.1.1.2.Преходен остатък от 2015 г.                                                      766 339 лв. 

               1.1.1.3. Временно съхранени средства                                                 -23 637 лв.                                    

        1.1.2. Приходи за местни дейности                                                        17 308 901 лв.                

               1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                    4 102 000 лв.

                                                                   

               1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                              11 364 247 лв.     

               1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                              1 552 300 лв.                                                                                        

               1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване 

                            на общински пътища                                                                201 900 лв.                                                                               

               1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                              711 800 лв.                             

               1.1.2.6. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“ и  

                            Фонд „Енергийна ефективност                                             -837 000 лв.                                               

               1.1.2.7. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“                                    -240 000 лв. 

               1.1.2.8. Възстановени врем.безлихв.заеми                                          452 000 лв.                                    

               1.1.2.9. Друго финансиране /вноски за РИОСВ/                           -1 200 994 лв.                                   

               1.1.2.10. Преходен остатък от 2015 г.                                                1 202 648 лв.                    

        1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък                        1 968 987 лв. 

        /разпределен за ДД и ОД съгласно Приложение № 1.1/ 

    1.2. По разхода                                                           36 501 804 лв. 

    /разпределени по функции, дейности и видове разходи 

    съгласно Приложение № 2/, в т.ч. 

         1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности                              19 192 903 лв.                                      

         /в т.ч. преходен  остатък от 2015 г. – 766 339 лв./ 

         1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности                            

1 125 866 лв.                     

         /в т.ч. от собствени приходи на звената на делегиран бюджет - 353 601 лв./ 

         1.2.3. Разходи за  общински  дейности                                             16 183 035 лв.

                                          

    1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинският бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 0 лв. 

    1.4. Приема инвестиционна програма за 2016 г., съгласно Приложение № 5. 

         1.4.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

711 800 лв. 

         1.4.2. Приема разчет за разходите, финансирани от § 40, съгласно 

Приложение № 6. 

    1.5. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 в размер  на 130 000 

лв.            

    1.6. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 

3. 

    1.7. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия 

ОП”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП”Разградлес”, 

ОП“Паркстрой”, ОП”Бизнес зона „Перистър”, ОП”Обреден дом” и 

ОП”Ремонтсрой” за 2016 г. /Приложения от №№ 4.1-4.6/. 

    1.8.  Приема обема на бюджета по кметства /Приложение № 8/. 
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    1.9. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

2. Определя максимален размер на дълга за 2016 г., както следва:                                                  

    2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г.                 1 292 992 лв.  

    2.2.Максимален размер на дълга в края на годината                             2 369 992 лв.                     

3. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

4. Одобрява индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз 

съгласно Приложение № 12. 

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2016 -2018 г. /Плиложение №13/. 

6. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 14 956 337 лв.   

7. Определя новия максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2016 г. в размер на 19 486 901 лв.   

8. Определя размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат 

разплатени  от бюджета за 2016 г. в размер  на  80 456 лв., съгласно Приложение № 

14. 

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2016 г. в размер на 200 000 лв. 

10. Приема разчета за някои целеви разходи:  

     10.1. За представителни разходи                                                                      15 000 лв.                                                                      

     10.2. За отпускане на помощи за лечение                                                       50 000 лв. 

            10.2.1.  За еднократна помощ за лечение                                                 до 500 лв. 

            /Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за 

всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 

представени медицински документи/. 

            10.2.2. За подпомагане на двойки,семейства  и лица  

                         с репродуктивни проблеми                                                         до 2500 лв.   

           /Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на 

двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/                                                                                                

     10.3. За помощи за погребение на починали граждани                               10 000 лв. 

            10.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 

услуги без доходи, се заплаща по 236 лв. за всеки случай. В помощта се включват 

разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, 

надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. 

            10.3.2. Еднократна помощ в размер на 236 лева за погребение на  лица, 

получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. Разград 

по реда на Закона за социално подпомагане. 

11. Приема следните лимити за разходи: 

    11.1. Социално-битови разходи на заетия персонал по трудови правоотношения 

в бюджетните звена – в размер на 3% от  начислените трудови възнаграждения. 

    11.2. Второстепенните ръководители на бюджетни звена, включително и тези на 

делегирани бюджети, определят със заповед размера на средствата за работно 

облекло в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното работно и 

униформено облекло. 

    11.3. Определя разходи за отличия и награди, както следва: 

            11.3.1. Определя индивидуална парична награда в размер на една 

минимална работна заплата при връчване на следните награди: 
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• Почетен гражданин на град Разград; 

• Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

• Награда  “Никола Икономов”; 

• Награда “Акад.Анание Явашов”; 

• Награда “Отличник на випуска”; 

• Награда „Студент на годината”; 

• Награда ”Златен пегас”; 

• Награда за поетично творчество на името на “Станка Николица– 

Спасо Еленина”; 

• Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

• Награда за “Европейски принос в развитието на младежките 

общности в Община Разград”; 

• Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

• Почетен знак за развитие на социалните  услуги  в Община Разград. 

              11.3.2. Определя колективна парична награда в размер на три минимални 

работни заплати.  

              11.3.3. Наградите по т.11.3.1. и т.11.3.2 се осигуряват за сметка на 

резервирания бюджетен кредит по т.1.5. 

12. Утвърждава списък с длъжностите, които имат право на транспортни разходи 

за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно/Приложение № 11/. 

13. Възлага на кмета на общината: 

    13.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

    13.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители в 

рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по Приложение №2/. 

    13.3. Бюджетът в дейностите “Общообразователни училища” и „ЦДГ” се 

разпределя по училища и детски градини от комисии, назначени със заповед на 

кмета на общината и се утвърждава от кмета на общината. 

    13.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 и № 14 

на Общински съвет – Разград, реализирани от учебните заведения, детските 

заведения на територията на гр.Разград, с.Дянково и с.Ясеновец и културните 

институти, работещи по системата на делегираните бюджети /Регионален 

исторически музей, Регионална библиотека, Художествена галерия/ се 

преотстъпват в приход по бюджетите им и се планират и отчитат като 

дофинансиране. 

    13.5. Средствата по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределят 

от комисия, определена със заповед на кмета на общината. 

    13.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличение на бюджетните приходи или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

    13.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз. 

    13.8. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и 

третостепенните разпоредители с бюджет.  

    13.9. Да ограничава или спира финансирането на дейности и бюджетни звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата за 

финансово управление и контрол. 
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    13.10. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

14. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на второстепенни разпоредители с 

бюджет. 

    14.1. За всеки случай кметът договаря срока за погасяване.  

    14.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства да се прилагат изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

15. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2016 г.:  

    15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и 

осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности. 

    15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 

дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да 

изменя общия й размер в частта за местните дейности. 

    15.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 

непредвидими разходи по т.1.5.  

    15.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори по международни, национални и други 

програми. 

16. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

    16.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

    16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

трудови плащания; за покриване на просрочените задължения от минали години; 

за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни 

продукти; неотложни сезонни разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти/. 

17. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва в 

рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности - до 

размера на постъпилите средства за местни дейности. 

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 

Разград в срок до 10 работни дни след приемането му.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на общината и на Областния 

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

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

Административен съд – гр.Разград. 

/Приложения от №1 до №15.2 са неразделна част от решението и са 

приложени към Протокола./ 

 

ТОЧКА ВТОРА 
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ПИТАНЕ 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнението на точка втора от дневния ред – 

питане, което е внесено чрез председателя на Общинския съвет-Разград до 

д-р Валентин Василев – кмет на Община Разград. Питането отправя 

общинският съветник от група „Кауза Разград“ Божинел Василев Христов. 

Господин Христов, имате възможност да развиете това питане отправено 

към кмета на общината. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател, ще бъда кратък. 

Уважаеми колеги, 

През 2015 г. съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Регионално развитие“  чрез ЕФ за Регионално 

развитие и държавния бюджет на Република България е изпълнен проект 

„Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част 

на град Разград“.  

Одобрено е техническо задание от тогавашния кмет Денчо 

Бояджиеви е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на 

територията, както и разглеждано при обществено обсъждане. Съгласно 

Техническата спецификация са предвидените строително-монтажни 

работи, са следните: 

- Реконструкция на съществуващото кръстовище на ул.“Стефан 

Караджа“ , ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и бул. „България. Изграждане 

на кръгово кръстовище. 

- Създаване на пешеходна зона върху част от бул. „България“ ; 

- Създаване на пешеходна зона, чрез обновяване и 

реконструкция на площад „Момина чешма“ (Ларго), площад 

„Независимост“ и площада пред Общинския културен център; 

- Възстановяване на съществуваща и изграждане на нова 

велоалея; 

- Възстановяване на вътрешноквартални пространства, паркинги 

и улици; 

- Въвеждане на енергоспестяващо ефективно и улично 

осветление; 

- Изграждане на поливно-оросителна система за зелени площи. 

Както знаете при изпълнение на строителните работи бяха 

премахнати дървесни видове, включително и по ул.“Св. Кирил и 

Методий“, като на тяхно място са поставени кашпи с иглова храстова 

растителност. 

Община Разград има издадена Наредба №19 за изграждане и 

опазване на зелената система, която урежда обществените отношения, 

свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване 
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и развитие на зелената система. Съгласно Закона за устройство на 

територията и Наредба №19 не се считат за озеленени площи кашпи и 

вертикално озеленяване. В тази наредба е уредено и компенсаторното 

озеленяване свързано с премахването на растителни видове, като 

структурното звено на общинската администрация предписва размера, 

видовия състав и местоположението съгласно таблица за размера на 

депозитите, обезщетенията и компенсаторното озеленяване. 

Във връзка с горното и на основание чл.94, ал.2, чл.95, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2015-2019 г. и във връзка с чл.33, ал.1., т.4. от ЗМСМА и чл.42, 

ал.1, т.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015-2019 г., са и въпросите на „Кауза Разград, 

които се надявам да получа на следващото заседание, както в писмен вид, 

така и в устен като държим и да получим копие на всички налични 

конструктивни протоколи, заповеди, експертни оценки и други, които имат 

отношение с премахване на дървесната растителност и последващото 

компенсаторно засаждане. Въпросите ни са: 

1. Разгледано ли е от Общинския експертен съвет по устройство 

на територията премахването на декоративна дървесна растителност, 

включително и на ул „Св.св. Кирил и Методий“, както и последващото 

компенсаторно засаждане на декоративна дървесна растителност. 

2. Разгледан ли е на обществено обсъждане този въпрос. 

3. Има ли съгласувани действия относно премахването и 

последващо компенсаторно засаждане на декоративна дървесна 

растителност, включително и на ул „Св.св.Кирил и Методий“  

4. Има ли заповед на кмета или от упълномощено от него лице 

относно премахването и последващото компенсаторно засаждане, 

включително и на ул „Св.св. Кирил и Методий“. 

5. И дали е извършено компенсаторно засаждане, къде и в какъв 

размер. 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Кметът, д-р Валентин Василев, ще 

се възползва от правото си да отговори на питането Ви на следващото 

редовно заседание на Общински съвет-Разград. Колеги, с това изчерпахме 

точка втора от дневния ред. 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към точка три –текущи. В тази точка трябва да ви 

информирам, че в Звеното можете да прочетете Отчета за „Статуса на 

проектната дейност на Община Разград за месец декември 2015 г.“.  

Към докладните записки, които сте получили по надлежния ред са 

приложени „Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2015 г.“.  

Информация относно Доклад по изпълнението на „Годишния план за 

дейността по вътрешен одит“ през четвъртото тримесечие на 2015 г. при 

Община Разград. 

Както и „Отчет за дейността на комисията за финансово подпомагане 

на семейства и двойки с репродуктивни проблеми за периода от 1 юли 

2015 г. до 31 декември 2015 г.  

В Звеното можете също да прочетете и да се информирате за Отчета 

за „Напредъка по изпълнявани от Община Разград проекти, финансирани 

по оперативни програми“ за периода 01 октомври – 31 декември 2015 г. 

И накрая бих искала да Ви информирам за събитията, с които ще 

отбележим Деня на Разград 28 януари. Призовавам Ви наистина когато и 

където имате възможност да присъствате като общински съветници и като 

изразители на волята на гражданите от Община Разград. Утре 27 януари 

15:30 часа във фоайето на заседателната зала е откриването на 

фотозиложба на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество 

„Небето над Разград“.  

От 16:00 часа, знаете вече, е Тържествената сесия на Общинския 

съвет, на която ще присъстват и делегациите на побратимени на Разград 

градове от Русия и Румъния. От 18:00 часа е ритуала по връчването на 

отличието „Почетен гражданин на град Разград“ в Общински културен 

център, след което русенската опера ще ни представи концерт „Класиката 

сраща-АБА“. На 28 януари, на самия ден, от 17:30 часа е факелното 

шествие. От 18:00 часа на площад „Възраждане“ е ритуала по поднасяне на 

венци и цветя пред мавзолея „Загиналите руски войни и български 

опълченци“, и всичко това следвано от празнична заря.  

Благодаря на всички за вниманието, за търпението и ви желая 

приятна вечер. До утре, когато наистина почват честванията на Деня на 

Разград.  

Закривам сесията на Общински съвет – Разград в 18.50 часа. 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П /Не се чете/ 

                                                                            /Надежда Радославова / 

                                     ПРОВЕРИЛ           СЕКРЕТАР: П /Не се чете/ 

                             /Емине Хасан / 

 


