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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 41 

 

 
 От проведеното тържествено заседание заседание на Общински 

съвет - Разград на 23.05. 2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на 
общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  21. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 20 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник  Хами Хамиев. 

 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 

Владимир Димитров, Джипо Джипов, Диана Мирчева; Елка Неделчева; 
Калоян Монев; Мариан Иванов; Милена Орешкова; Радиана Димитрова; 

Светослав Банков и Стоян Ненчев. 

 

По неизвестни причини отсъстваха общинските съветници: Ахтер 

Чилев и Валентина Френкева.  

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

граждани. 

 

Поради отсъствие по уважителни причини на Председателя на ОбС 

господин  Стоян Ненчев тържественото заседание се ръководи от 
общински съветник Левент Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми господин кмет и заместник – кметове, 
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Уважаеми номинирани за наградите на Общински съвет Разград, 

посветени на светлия български празник 24 май – ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост, 

Уважаеми съграждани, 

За мен е огромна чест да ви приветствам с Добре дошли на всички на 
тържествената сесия на Общински съвет Разград, която се провежда днес 
на 23 май 2018 година. 

Откривам заседанието. 

 

/Звучат химните на Република България и на Обединена Европа./ 

 
Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Уважаеми дами и господа общшински съветници, 

Уважаеми господин кмет и заместник – кметове, 

Уважаеми гости и жители на Община Разград, 
Дългогодишна традиция е местният парламент да зачита с 

тържествено заседание делото на първоучителите  светите братя Кирил и 

Методий, които създавайки Кирилицата обричат българския народ на 
духовност, откриват пред него светлите хоризонти на творческото 

съзидание и го издигат на висотата на европейското признание, загдето 

сме дали на вси славяни книги да четат.  Защото е казал Константин Кирил 

Философ в „Проглас към Евангелието „ „ Голи са без книги всичките 
народи!” 

Актуално звучи поетичното старобългарско слово с апела си, че ако 

славяните прегърнат писменото слово и книгите, ще отворят сърцата си 

към познанието. А то е всесилно и велико!   

Дами и господа,  

 За участие в днешното заседание са се регистрирали 20 колеги 

общински съветници. Имаме кворум и можем да заседаваме и да приемаме 
легитимни решения.  

 

По уважителни причини отсъстват общинските съветници: Джипо 

Джипов; Елка Неделчева; Мариан Иванов; Милена Орешкова; Радиана 
Димитрова; Светослав Банков; Стоян Ненчев; Владимир Димитров; 

Калоян Монев и Диана Мирчева. 

 
Дежурен секретар на днешното заседание  е общински съветник 

Емине Хасан. 

 

Дневният ред се състои от една единствена точка:  
1.Докладни записки.  

Те са две  на брой. 
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Давам ви думата за дебат. Имате ли предложения за корекции, за 

изменения, за допълнения на дневния ред? Не виждам такива. Подлагам на 
гласуване приемането на дневния ред. Моля гласувайте. 

 

С 18 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневния ред се приема. 

 
Пристъпваме към неговото изпълнение по разглеждане на две 

докладни записки с входящи номера 292 и 293. Техен вносител съгласно 

нашия правилник е кметът на общината.  
 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 
Г-н Левент Апти –  ръководещ заседанието. 

Докладна записка с вх. № 292. 

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

Община Разград 

Относно: Удостояване с награда „Златен Пегас” по случай  24 

май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

Доктор Василев, моля да представите докладна записка с вх. № 292. 

Заповядайте. 

 
Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Първата докладна записка е  

Относно: Удостояване с награда „Златен Пегас” по случай  24 

май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда „Златен 

пегас” се връчва  на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. С наградата се удостояват творци и творчески 

колективи за творческите им постижения  през годината. Наградата се 
присъжда за значим принос в развитието на българската национална 
култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театъра, 
музиката, танцовото изкуство, публицистиката и журналистиката и 

архитектурата. 
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            В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Община Разград е постъпило 

следното предложение за удостояване с Наградата „Златен пегас”: 

 

             Предложение с вх. № АО-05-03-2946/10.04.2018 г. от Инициативен 

комитет от граждани на Разград за удостояване с Наградата „Златен пегас” 

на ИВАН ДОЙНОВ ИВАНОВ, по повод неговата 80-годишнина. 

ИВАН ДОЙНОВ – поет и общественик, утвърден  в  творческото 

пространство и видна личност в културния и обществения живот на 
Разград.  

ИВАН ДОЙНОВ е роден на 3 април 1938 г. в с. Веселец, Разградска 

област. Завършва гимназия в Исперих. От 1960 г. живее в гр. Разград. 

През годините е бил учител, редактор на ведомствени периодични 

издания като „Лудогорски строител” и „Миньорски зов”, служител в 

Окръжния съвет за култура – Разград.  

От края на 70-те години на ХХ век Иван Дойнов е създател и 

дългогодишен ръководител на литературния клуб „Атанас Далчев”, в 

който израстват десетки млади поети и белетристи. Днес някои от тях са 
сред уважаваните имена на съвременната българска литература. 

Иван Дойнов е издал 11 авторски поетически книги. Дебютната му 

стихосбирка „Съдба на птица” излиза през 1983 г. Следват книгите 
„Хребет” (1990 г.), „Зимно слънце” (1992 г.), „Като въздишка” (1998 г.), 
„Танцът на пчелата” (2003 г.), „Съдба на птица” (2008 г.), „Белег” (2011 г.), 
„Палитра” (2012 г.), „Една вселена” (2013 г.), „Зимна светкавица” (2015 г.) 
и „Антология” (2018 г.). 

Съставител е на три първи по рода си антологии – „Река от чужди 

гласове“, „Диалогична антология на българската поетическа женска 
традиция” (1994 г.), „Българският Танатос“, „Смъртта в българската 
поезия” (1999 г.) и „Баща ми в мен” (2017 г.). 

Основател през 2004 г. и водещ редактор на издателската поредица 
„Библиотека Лудогорие” с публикувани досега 10 тома, в които са 
представени позабравени, съвсем неизвестни или нови текстове, които 

държат будно историческото съзнание, литературната памет и визията за 
съвременността и бъдещето на творците от Разград и Лудогорието. Сред 

книгите от поредицата са сборниците и антологиите „Дъга над 

Лудогорието” (2004 г.), „Луда земя“, „Стихове за Разград и Лудогорието” 

(2010 г.), „Лудогорска одисея“, „Разкази и легенди за Разград и 

Лудогорието” (2011 г.), „Изгубеният град“, „Спомени и пътеписи за 
Разград и Лудогорието” (2012 г.), авторски книги от и за Станка Николица 
Спасо-Еленина, Христо Миндов, Михаил Кубадинов, Христо Радков, 

Христо Радушев и др. 

Книга с поезия на Иван Дойнов е преведена и издадена през 2005 г. в 

гр. Измир, Турция. Стиховете му са превеждани на почти всички 
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европейски езици. Той превежда руска и турска поезия. Преводите му са 

публикувани в авторски книги, сборници и периодични издания. 

За своята поезия Иван Дойнов е отличаван с множество награди: в 

международния поетичен конкурс „Лирични гласове” (2015 г.), в 

националните конкурси „Пролет моя” (2008) и „Пенчо Славейков” (2014 

г.), в конкурсите „Петър Алипиев” (2005 г.) и „Дъга над Лудогорието” 

(1986 г.).  
ИВАН ДОЙНОВ е поет с местно и национално значение, личност, с 

изключителен принос в литературата на Разградския  край. Ползва се с голям 

авторитет сред съгражданите си. 

На основание на личните качества и обществения принос на ИВАН 

ДОЙНОВ считаме, че  той е достоен за носител на престижната награда 
„Златен пегас”. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12а,  т. 2 във връзка с чл. 19, ал. 5а, т.3 и т. 4 от 
Правилника за символите,  почетните звания, наградите и паметните знаци на 
Община Разград и внесени предложения на инициативни комитети до кмета 
на Общината, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: Общински съвет Разград удостоява с Наградата „Златен пегас” 

ИВАН ДОЙНОВ ИВАНОВ – поет с местно и национално значение, 

творческа личност с изключителен принос в литературата на Разградския  

край и България.  Завърших.  

 

Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря Ви доктор Василев. В днешното заседание се включва 
общински съветник Хами Хамиев и така кворума ни нарастна на 21 

общински съветници.  

 

Уважаеми колеги, 

Искам да напомня на вас и на нашата общественост, че съгласно 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 
Община Разград Наградата „Златния Пегас” се връчва след аргументирано 

предложение от кмета на общината по повод предложения от Инициативни 

комитети, което предложение се разглежда на заседание на постоянната 
комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности с 
участието на ресорния заместник – кмет; главен експерт в дирекция 

„Култура, спорт, туризъм” в Община Разград и председатели на местни 

представителства на творчески съюзи. 

Поради отсъствие на председателя на комисията давам думата на 
заместник председателя на постоянната комисия по култура госпожа 
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Фатме Али да ни уведоми за проведеното заседание и гласуване по тази 

докладна записка. Заповядайте. 

 
Г-жа Фатме Али – Зам. – председател на ПК 

Уважаеми господин заместник – председател, уважаеми господин 

Кмет, уважаеми заместник – кметове, уважаеми граждани на настоящото 

заседание на Общинския съвет, на 15.05. 2018 година се проведе съвместно 

заседание постоянната комисия по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности и на постоянната комисия по образование и 

наука. На заседанието присъстваха и с право на глас господин Ердинч 

Хасанов – ресорен заместник кмет; госпожа Виолета Антонова – главен 

експерт в дирекция „Култура, спорт, туризъм” в Община Разград и господин 

Иван Димитров - председател на местно представителство на творчески 

съюзи. 

Докладната записка беше разгледана  и обсъдена в  постоянната 
комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности 

и присъстващите с право на глас заедно с членовете на комисията 

подкрепиха единодушно докладната записка и проекта за решение с 8 

гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ – няма. 

 
Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря Ви. Колеги,  ако имате въпроси към вносителя, 

заповядайте.  Госпожо Радославова, имате думата. 

 
Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

Благодаря Ви господин заместник – председател. Извинявам се за 
този въпрос, но по обективни причини отсъствах от заседанието на 
постоянните комисии и във връзка с тази тържествена сесия попитах 

колегите, които са били те не можаха да ми дадат отговор затова ще 
отправя въпроса си към вносителя т.е. към Кмета на Общината доктор 

Валентин Василев ако има възможност да ми отговори разбира се. Това, 

което ме интересува е: Кои са хората, които влизат в Инициативния 

комитет за това точно предложение? Благодаря Ви.   

 

Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря и аз. Доктор Василев, имате думата за отговор. Да 

изчакаме 5 минути ако нямате нищо напротив.  

Обявявам 5 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
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Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

 Уважаеми  колеги, продължаваме. След зададен въпрос от госпожа 

Радославова господин Кмета има отговор. Давам думата на доктор 

Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община  Разград 

Благодаря. Уважаема госпожо Радославова  Инициативния комитет 
се състои от Иван Димитров, Иван Радушев, Иван Джебаров.  

Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря Ви. Доуточняващи въпроси госпожо Радославова ? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

Не. Благодаря Ви. Удовлетворена съм от отговора.  

 

Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Други въпроси колеги към вносителя?  

Не виждам желаещи.  Има ли желаещи за изказвания, мнения  и 

становища? Също не виждам желаещи. Прекратявам дебата и подлагам на 
гласуване докладна записка  с вх. № 292. Моля гласувайте, колеги.  

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 453 

 
Учредената от Общински съвет Разград престижна награда 

„Златен пегас” се връчва  на 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. С наградата се удостояват 

творци и творчески колективи за творческите им постижения  през 
годината. Наградата се присъжда за значим принос в развитието на 

българската национална култура в областта на литературата, 

визуалните изкуства, театъра, музиката, танцовото изкуство, 

публицистиката и журналистиката и архитектурата. 

            В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Община Разград е постъпило 

следното предложение за удостояване с Наградата „Златен пегас”: 

 

             Предложение с вх. № АО-05-03-2946/10.04.2018 г. от 

Инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
Наградата „Златен пегас” на ИВАН ДОЙНОВ ИВАНОВ, по повод 

неговата 80-годишнина. 
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ИВАН ДОЙНОВ – поет и общественик, утвърден  в  творческото 

пространство и видна личност в културния и обществения живот на 

Разград.  

ИВАН ДОЙНОВ е роден на 3 април 1938 г. в с. Веселец, 

Разградска област. Завършва гимназия в Исперих. От 1960 г. живее в 

гр. Разград. 

През годините е бил учител, редактор на ведомствени 

периодични издания като „Лудогорски строител” и „Миньорски зов”, 

служител в Окръжния съвет за култура – Разград.  

От края на 70-те години на ХХ век Иван Дойнов е създател и 

дългогодишен ръководител на литературния клуб „Атанас Далчев”, в 

който израстват десетки млади поети и белетристи. Днес някои от тях 

са сред уважаваните имена на съвременната българска литература. 

Иван Дойнов е издал 11 авторски поетически книги. Дебютната 

му стихосбирка „Съдба на птица” излиза през 1983 г. Следват книгите 
„Хребет” (1990 г.), „Зимно слънце” (1992 г.), „Като въздишка” (1998 г.), 
„Танцът на пчелата” (2003 г.), „Съдба на птица” (2008 г.), „Белег” 

(2011 г.), „Палитра” (2012 г.), „Една вселена” (2013 г.), „Зимна 

светкавица” (2015 г.) и „Антология” (2018 г.). 
Съставител е на три първи по рода си антологии – „Река от 

чужди гласове“, „Диалогична антология на българската поетическа 

женска традиция” (1994 г.), „Българският Танатос“, „Смъртта в 

българската поезия” (1999 г.) и „Баща ми в мен” (2017 г.). 
Основател през 2004 г. и водещ редактор на издателската 

поредица „Библиотека Лудогорие” с публикувани досега 10 тома, в 

които са представени позабравени, съвсем неизвестни или нови 

текстове, които държат будно историческото съзнание, литературната 

памет и визията за съвременността и бъдещето на творците от Разград 

и Лудогорието. Сред книгите от поредицата са сборниците и 

антологиите „Дъга над Лудогорието” (2004 г.), „Луда земя“, „Стихове 
за Разград и Лудогорието” (2010 г.), „Лудогорска одисея“, „Разкази и 

легенди за Разград и Лудогорието” (2011 г.), „Изгубеният град“, 

„Спомени и пътеписи за Разград и Лудогорието” (2012 г.), авторски 

книги от и за Станка Николица Спасо-Еленина, Христо Миндов, 

Михаил Кубадинов, Христо Радков, Христо Радушев и др. 

Книга с поезия на Иван Дойнов е преведена и издадена през 2005 

г. в гр. Измир, Турция. Стиховете му са превеждани на почти всички 

европейски езици. Той превежда руска и турска поезия. Преводите му 

са публикувани в авторски книги, сборници и периодични издания. 

За своята поезия Иван Дойнов е отличаван с множество награди: 

в международния поетичен конкурс „Лирични гласове” (2015 г.), в 

националните конкурси „Пролет моя” (2008) и „Пенчо Славейков” 
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(2014 г.), в конкурсите „Петър Алипиев” (2005 г.) и „Дъга над 

Лудогорието” (1986 г.).  
ИВАН ДОЙНОВ е поет с местно и национално значение, личност, с 

изключителен принос в литературата на Разградския  край. Ползва се с 
голям авторитет сред съгражданите си. 

На основание на личните качества и обществения принос на ИВАН 

ДОЙНОВ считаме, че  той е достоен за носител на престижната награда 

„Златен пегас”. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 12а,  т. 2 във връзка с чл. 19, ал. 5а, т.3 и т. 4 от 

Правилника за символите,  почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград и внесени предложения на инициативни 

комитети до кмета на Общината, Общинският съвет Разград, с 19 гласа 

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

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Разград удостоява с Наградата „Златен пегас” 

ИВАН ДОЙНОВ ИВАНОВ – поет с местно и национално значение, 
творческа личност с изключителен принос в литературата на 

Разградския  край и България.     

     Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 

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

 

 С Т А Т И Я 2 

 

 Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 293. 

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

Община Разград 

Относно: Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов 

по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Давам Ви думата доктор Василев.  

 
Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. 

Докладната записка е Относно: Удостояване с Наградата на името на 
Никола Икономов по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост.  
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Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда на името 

на Никола Икономов се връчва  на 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на 1 ноември – Ден на народните 
будители. С нея се удостояват творци и дейци на културата и 

образованието, учители, научни работници, юристи с принос към 

утвърждаване на конституционализма, културни  и научни институти, 

читалища, училища, издателства и други институции с принос към 

популяризиране на културния живот и културно-историческото  

наследство на Разградския край.  

В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Община Разград са постъпили 

следните предложения за удостояване с Наградата на името на Никола 
Икономов: 

 

           1. Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-2945/10.04.2018 г. от 
инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с наградата на 
името на Никола Икономов на маестро АЛЕКСАНДЪР НЕЙКОВ 

ХРИСТОВ; 

АЛЕКСАНДЪР НЕЙКОВ ХРИСТОВ – композитор и общественик, 

утвърден в  творческото пространство и видна личност в културния и 

обществения живот на Разград и България.  

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е роден на 27 юни 1936 година в село 

Брестовене, Разградска област. Възпитаник е на Българската държавна 
консерватория.  

Българският песенен фолклор с неговите ладови и метроритмични 

характеристики са в основата на хоровите му песни, както в шестте 
сборника издадени през периода 1970 г.  – 1990 г.,  така и в юбилейния му 

сборник „Избрани песни от Лудогорието“ /2006 г. /. 
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е автор още на: симфонична сюита 

„Фолклорни картини от Разградско“/1999 г./, рапсодични скици за духов 

секстет /2000 г./, пет миниатюри за струнен  оркестър /2004 г./, обработки 

и хармонизации на солови песни със съпровод на оркестър от народни 

инструменти, оркестрови произведения, музикално-танцови постановки, 

аранжименти на ортодоксална музика. Плод на отношението му към 

съхраняване на българската народна памет са сборниците „Български 

песенен фолклор от село Брестовене“ /2007 г. / и „Български песенен и 

инструментален фолклор от Разградско“ /2010 г. /. 
Широко мащабна е международната концертна дейност на 

Александър Христов. През периода 1971 -1998 година като главен 

художествен ръководител и диригент на Капански ансамбъл – Разград, той 

реализира повече от 2000 концерта и участия на ансамбъла в 

международни фестивали в 15 страни на континентите Европа, Америка, 
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Азия и Африка. По- значими от тях са: Тунис – град  Картаген и град 

Хамамед, Франция – град Шалон ан Шампан, град Реймеи, град Нант, 
Унгария – град  Будапеща и град Сомбатхей, Полша – гр. Закопане, Канада 
–  Кингетън и Дрюмондийл, Ирак –  Багдад и град Суе, Турция – град 

Тегме и град Самсун, Холандия, Белгия. С награди от Картаген – златен 

медал и първа награда, Закопане –Златна брадва. Почетни плакети от 
Кингетън и Дрюмондвийл.  

Всяко участие има впечатляващ международен отзвук. 

Маестро Христов е записал над 50 заглавия в Българското 

национално радио и Радио Шумен. В студио „Балкантон“ е записал две 
дългосвирещи грамофонни плочи, две аудиокасети, един компактдиск, 

както и един компактдиск с импресарска къща „Парадокс“ – Холандия. 

Музиката на Александър Христов е сравнима с образци, като 

„Тракийски танци“ на Петко Стайнов и се изпълнява и цени в страни от 
Централна и Западна Европа. Негови произведения са излъчвани 

многократно по радио ВВС.  

Маестро АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е член на Съюза на 

българските композитори. 

Маестро АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е ярка творческа личност, с 
изключителен принос в културата на Разградския  край, както и в културата 

на България. Ползва се с голям авторитет сред съгражданите си. 

На основание личните качества и обществения принос на 
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ, считаме, че той е достоен за носител на 
престижната награда на името на Никола Икономов. 

 

           2. Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3467/27.04.2018 година 
от инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с наградата 
на името на Никола Икономов на ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ. 

ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ – деятел в областта на културата и 

просветата, художник с изключителен талант,  утвърдено име в 

изобразителното изкуство на Лудогорието и България, изтъкнат творец, 

уважаван преподавател и общественик. 

ПЕТКО АНТОНОВ е роден през 1952 година в Русе. През 1971 

година завършва средно образование в Художествена гимназия в София. 

През 1978 година  се дипломира във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – 

Велико Търново – специалност „Живопис”.  През 1991 година  е приет за 
член на Съюза на българските художници. Професионалната му кариера в 

Разград започва от 1968 година като художник в „Кинефикация” Разград и 

преминава през престижни културни институции и училища. В момента 
работи като старши учител по изобразително изкуство в Профилирана 
гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” град Разград. От 
2016 година е творчески секретар на групата на Съюза на българските 
художници в Разград. 
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ПЕТКО АНТОНОВ има богата творческа биография. Списъкът със 
самостоятелните му изложби е дълъг. 
1983 г. – Художествена галерия – Разград; 

1990 г. – Художествена галерия – Разград; 

1991 г. – Народен университет гр. Бон, Германия; 

1991 г. – град Бурцвайфелд, Германия; 

1992 г. – гр. Бергишгладбах, Германия; 

1993 г. – галерия „Майфорт” гр. Санкт Петер-Ординг, Германия; 

1993 г. – гр. Зюлт,  Германия; 

1996 г.– галерия „Майфорт” гр. Санкт Петер-Ординг, Германия; 

1997 г. – градска библиотека – гр. Дюисбург, Германия; 

1999 г. – градска библиотека – гр. Бад Годесберг – гр. Бон, Германия; 

2001 г. – Галерия „Сандер” – гр. Фьоринген, Германия; 

2003 г. – РБ „Проф. Боян Пенев” – отдел „Изкуство” – Разград; 

2004 г. – Хасково; 

2005 г. – Цюрих, Швейцария; 

2009 г. – Цюрих, Швейцария. 

Участва още в общи изложби в София, Пловдив, Велико Търново, в 

Германия и в Италия.  

Негови творби са притежание на: Национална художествена галерия – 

София,  Художествена галерия-Търговище и Художествена галерия „Проф. 

Илия Петров”-Разград. Частни колекционери от САЩ, Англия, Германия, 

Турция, Швеция и Швейцария. 

От 1971 година последователно ръководи кръжоци по изобразително 

изкуство в Младежки дом – Разград, Окръжен пионерски дом, Център за 
работа с деца и ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград. 

Участва в четири издания на Международен пленер по живопис и 

скулптура „Русалка” и Международен пленер по живопис – Велико Търново. 

ПЕТКО АНТОНОВ е носител на много награди за творчество: 

призове, грамоти и отличия за участие в изложби, пленери и за постижения в 

преподавателската му работа по изобразително изкуство.  

Носител е на Втора награда по живопис за участие в Окръжна 
художествена изложба – конкурс „Плодородие” през 1985 г.  

ПЕТКО АНТОНОВ има дългогодишна творческа, преподавателска и 

възпитателна работа. Неговите ученици днес са признати художници, с 

изключителен респект и признателност към него.  

ПЕТКО АНТОНОВ работи с изключителна любов за претворяване на 
красотата на Лудогорието в художествени творби – лични и на талантите, на 
които е бил преподавател през годините. Той е познат в творческите среди на 
поети, писатели, художници, архитекти и музиканти с голямата си любов към 

родния край и към хората. В знак на признание към неговите компетентности 

ПЕТКО АНТОНОВ често е избиран за председател на жури в различни 

конкурси. 
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ПЕТКО АНТОНОВ със забележителния си талант и богатото си 

творчество, със своето доказано обществено признание и уважение, е достоен 

да бъде носител на престижната награда на името на Никола Икономов. 

             

3. Постъпило е предложение с вх. № Вх.№ АО-05-03-3499/30.04.2018 г. 
от Инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с наградата 
на името на Никола Икономов на ГЕОРГИ ТОШКОВ АТАНАСОВ; 

ГЕОРГИ ТОШКОВ АТАНАСОВ – деятел в областта на архивното 

дело, историческите изследвания и българската култура. 

 ГЕОРГИ АТАНАСОВ е роден на 5 ноември 1958 година в град 

Разград в семейство на работници. Основно и средно образование завършва в 

Разград. Военната си служба отбива в Плевен в Школата за запасни офицери 

и в Елхово. Висшето си образование завършва във ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – Велико Търново със специалност „История“ през1982 година. 

  От 1 септември 1982 година постъпва на работа в Окръжен държавен 

архив – Разград, като специалист – архивист. Интересът към документите, 

които се съхраняват в местната документална съкровищница, го карат да 
започне да публикува статии в местния и централния печат, които съдържат 
известни факти и допълват местната история. 

 През 1989 година е назначен за директор на Държавен архив – Разград. 

Оттогава по негово предложение и със съдействието на Кмета на Община 

Разград, Архивът е настанен безвъзмездно в нова сграда и архиво 

хранилищната сграда съхранява цялата документация от Националния 

Архивен Фонд на едно място.    

 През 2002 година ГЕОРГИ АТАНАСОВ става основател и 

председател на футболния клуб на ФК „Славия“ в Разград.  

 ГЕОРГИ АТАНАСОВ е автор на книгите „Запазили рода български“, 

„Православието в Разград“ и подготвената за печат книга „110 години  

Земеделско движение в Разградския край“. Участва в авторски колектив за 
написване на история за Кооперативно движение в Разградския край и 

„Ветеринарното дело в Разград“. Автор е на статии в местния, централния и 

периодичния печат, за което е приложен списък към предложението. 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ има дългогодишна научна и творческа работа. 

Със своето доказано обществено признание и уважение сред писателските, 

историческите и краеведски среди, заслужава да бъде носител на 
престижната награда на името на Никола Икономов. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11,  ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 4, т. 3 и т.5 от 
Правилника за символите,  почетните звания, наградите и паметните знаци на 
Община Разград и внесени предложения на инициативни комитети до кмета 
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на Общината, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: 
1. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на Никола 

Икономов Маестро АЛЕКСАНДЪР НЕЙКОВ ХРИСТОВ – виден 

български композитор и общественик, ярка творческа личност, с 

изключителен принос в културата на Разградския край, както и в културата 
на България.  

2. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на Никола 
Икономов ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ – изтъкнат художник от местен и 

национален мащаб. Уважаван преподавател и общественик, ярка творческа 
личност, с изключителен талант в областта на изобразителното изкуство в 

Лудогорието и страната.  

3. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на Никола 
Икономов ГЕОРГИ ТОШКОВ АТАНАСОВ – деятел в областта на 
архивното дело, историческите изследвания и българската култура. 

Завърших. 

  

 Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря Ви доктор Василев.  

Уважаеми колеги, искам само да напомня, че тази Награда се 
обсъжда и прицизира от една по - обемна и по – специфична по своя състав 

комисия. Тя включва представители на  двете постоянни комисии по 

образование и наука и по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности към Общинския съвет. В нея вземат участие с право на 
глас: 

= ресорния заместник – кмет на Община Разград; 

= началника на Регионално управление  на образованието; 

= началник отдел „Образование” в Община Разград; 

= главен експерт в дирекция „Култура, спорт, туризъм” в Община 

Разград; 

= представител на Инициативен комитет за учредяване на Наградата 

на името на възрожденеца Никола Икономов 

В този състав комисията се събра и заседава и ще помоля 

председателя на постоянната комисия по образование и наука, така са се 

споразумели двамата председатели да представи гласуването. Господин 

Хасанов,  имате думата.  

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви уважаеми господин Апти. На комисията присъстваха 
така както ги описахте всички членове, плюс тези които са с право на глас 
и след проведения дебат и представената докладна записка имахме 16 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Благодаря Ви. 
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Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

Благодаря Ви и аз. Преминаваме към процедура въпроси. Колеги,  

ако имате въпроси към вносителя моля заповядайте. Не виждам такива. 

Прекратявам процедура въпроси. Откривам процедура дебат по докладната 
записка, ако имате  да изразите становища, мнения по въпроса моля 

заповядайте. Не виждам такива. 

Прекратявам дебата по докладна записка 293 и  пристъпваме към 

гласуване.  Уважаеми колеги, гласувайте. 

 
 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 454 

 
Учредената от Общински съвет Разград престижна награда на 

името на Никола Икономов се връчва  на 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост и на 1 ноември – Ден 

на народните будители. С нея се удостояват творци и дейци на 

културата и образованието, учители, научни работници, юристи с 
принос към утвърждаване на конституционализма, културни  и 

научни институти, читалища, училища, издателства и други 

институции с принос към популяризиране на културния живот и 

културно-историческото  наследство на Разградския край.  

В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Община Разград са 

постъпили следните предложения за удостояване с Наградата на името 

на Никола Икономов: 

 

           1. Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-2945/10.04.2018 г. от 

инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
наградата на името на Никола Икономов на маестро АЛЕКСАНДЪР 

НЕЙКОВ ХРИСТОВ; 

АЛЕКСАНДЪР НЕЙКОВ ХРИСТОВ – композитор и общественик, 

утвърден в  творческото пространство и видна личност в културния и 

обществения живот на Разград и България.  

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е роден на 27 юни 1936 година в село 

Брестовене, Разградска област. Възпитаник е на Българската 

държавна консерватория.  

Българският песенен фолклор с неговите ладови и 

метроритмични характеристики са в основата на хоровите му песни, 

както в шестте сборника издадени през периода 1970 г.  – 1990 г.,  така 

и в юбилейния му сборник „Избрани песни от Лудогорието“ /2006 г. /. 
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АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е автор още на: симфонична сюита 

„Фолклорни картини от Разградско“/1999 г./, рапсодични скици за 

духов секстет /2000 г./, пет миниатюри за струнен  оркестър /2004 г./, 
обработки и хармонизации на солови песни със съпровод на оркестър 

от народни инструменти, оркестрови произведения, музикално-

танцови постановки, аранжименти на ортодоксална музика. Плод на 

отношението му към съхраняване на българската народна памет са 

сборниците „Български песенен фолклор от село Брестовене“ /2007 г. / 
и „Български песенен и инструментален фолклор от Разградско“ /2010 

г. /. 
Широко мащабна е международната концертна дейност на 

Александър Христов. През периода 1971 -1998 година като главен 

художествен ръководител и диригент на Капански ансамбъл – 

Разград, той реализира повече от 2000 концерта и участия на 

ансамбъла в международни фестивали в 15 страни на континентите 
Европа, Америка, Азия и Африка. По- значими от тях са: Тунис – град  

Картаген и град Хамамед, Франция – град Шалон ан Шампан, град 

Реймеи, град Нант, Унгария – град  Будапеща и град Сомбатхей, 

Полша – гр. Закопане, Канада –  Кингетън и Дрюмондийл, Ирак –  

Багдад и град Суе, Турция – град Тегме и град Самсун, Холандия, 

Белгия. С награди от Картаген – златен медал и първа награда, 

Закопане –Златна брадва. Почетни плакети от Кингетън и 

Дрюмондвийл.  

Всяко участие има впечатляващ международен отзвук. 

Маестро Христов е записал над 50 заглавия в Българското 

национално радио и Радио Шумен. В студио „Балкантон“ е записал 

две дългосвирещи грамофонни плочи, две аудиокасети, един 

компактдиск, както и един компактдиск с импресарска къща 

„Парадокс“ – Холандия. 

Музиката на Александър Христов е сравнима с образци, като 

„Тракийски танци“ на Петко Стайнов и се изпълнява и цени в страни 

от Централна и Западна Европа. Негови произведения са излъчвани 

многократно по радио ВВС.  

Маестро АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е член на Съюза на 

българските композитори. 

Маестро АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е ярка творческа личност, с 
изключителен принос в културата на Разградския  край, както и в 

културата на България. Ползва се с голям авторитет сред съгражданите 
си. 

На основание личните качества и обществения принос на 

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ, считаме, че той е достоен за носител на 

престижната награда на името на Никола Икономов. 
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           2. Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3467/27.04.2018 

година от инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
наградата на името на Никола Икономов на ПЕТКО АНТОНОВ 

ПЕТКОВ. 

ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ – деятел в областта на културата и 

просветата, художник с изключителен талант,  утвърдено име в 

изобразителното изкуство на Лудогорието и България, изтъкнат творец, 

уважаван преподавател и общественик. 

ПЕТКО АНТОНОВ е роден през 1952 година в Русе. През 1971 

година завършва средно образование в Художествена гимназия в София. 

През 1978 година  се дипломира във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – 

Велико Търново – специалност „Живопис”.  През 1991 година  е приет за 

член на Съюза на българските художници. Професионалната му кариера 

в Разград започва от 1968 година като художник в „Кинефикация” 

Разград и преминава през престижни културни институции и училища. 

В момента работи като старши учител по изобразително изкуство в 

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” 

град Разград. От 2016 година е творчески секретар на групата на Съюза 

на българските художници в Разград. 

ПЕТКО АНТОНОВ има богата творческа биография. Списъкът 

със самостоятелните му изложби е дълъг. 
1983 г. – Художествена галерия – Разград; 

1990 г. – Художествена галерия – Разград; 

1991 г. – Народен университет гр. Бон, Германия; 

1991 г. – град Бурцвайфелд, Германия; 

1992 г. – гр. Бергишгладбах, Германия; 

1993 г. – галерия „Майфорт” гр. Санкт Петер-Ординг, Германия; 

1993 г. – гр. Зюлт,  Германия; 

1996 г.– галерия „Майфорт” гр. Санкт Петер-Ординг, Германия; 

1997 г. – градска библиотека – гр. Дюисбург, Германия; 

1999 г. – градска библиотека – гр. Бад Годесберг – гр. Бон, Германия; 

2001 г. – Галерия „Сандер” – гр. Фьоринген, Германия; 

2003 г. – РБ „Проф. Боян Пенев” – отдел „Изкуство” – Разград; 

2004 г. – Хасково; 

2005 г. – Цюрих, Швейцария; 

2009 г. – Цюрих, Швейцария. 

Участва още в общи изложби в София, Пловдив, Велико Търново, 

в Германия и в Италия.  

Негови творби са притежание на: Национална художествена 

галерия – София,  Художествена галерия-Търговище и Художествена 

галерия „Проф. Илия Петров”-Разград. Частни колекционери от САЩ, 

Англия, Германия, Турция, Швеция и Швейцария. 
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От 1971 година последователно ръководи кръжоци по 

изобразително изкуство в Младежки дом – Разград, Окръжен пионерски 

дом, Център за работа с деца и ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград. 

Участва в четири издания на Международен пленер по живопис и 

скулптура „Русалка” и Международен пленер по живопис – Велико 

Търново. 

ПЕТКО АНТОНОВ е носител на много награди за творчество: 

призове, грамоти и отличия за участие в изложби, пленери и за 

постижения в преподавателската му работа по изобразително изкуство.  

Носител е на Втора награда по живопис за участие в Окръжна 

художествена изложба – конкурс „Плодородие” през 1985 г.  
ПЕТКО АНТОНОВ има дългогодишна творческа, 

преподавателска и възпитателна работа. Неговите ученици днес са 

признати художници, с изключителен респект и признателност към него.  

ПЕТКО АНТОНОВ работи с изключителна любов за претворяване 
на красотата на Лудогорието в художествени творби – лични и на 

талантите, на които е бил преподавател през годините. Той е познат в 

творческите среди на поети, писатели, художници, архитекти и 

музиканти с голямата си любов към родния край и към хората. В знак 

на признание към неговите компетентности ПЕТКО АНТОНОВ често е 
избиран за председател на жури в различни конкурси. 

ПЕТКО АНТОНОВ със забележителния си талант и богатото си 

творчество, със своето доказано обществено признание и уважение, е 
достоен да бъде носител на престижната награда на името на Никола 

Икономов. 

             

3. Постъпило е предложение с вх. № Вх.№ АО-05-03-3499/30.04.2018 

г. от Инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
наградата на името на Никола Икономов на ГЕОРГИ ТОШКОВ 

АТАНАСОВ; 

ГЕОРГИ ТОШКОВ АТАНАСОВ – деятел в областта на архивното 

дело, историческите изследвания и българската култура. 

 ГЕОРГИ АТАНАСОВ е роден на 5 ноември 1958 година в град 

Разград в семейство на работници. Основно и средно образование 
завършва в Разград. Военната си служба отбива в Плевен в Школата за 

запасни офицери и в Елхово. Висшето си образование завършва във ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново със специалност 

„История“ през1982 година. 

  От 1 септември 1982 година постъпва на работа в Окръжен 

държавен архив – Разград, като специалист – архивист. Интересът към 

документите, които се съхраняват в местната документална 

съкровищница, го карат да започне да публикува статии в местния и 
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централния печат, които съдържат известни факти и допълват местната 

история. 

 През 1989 година е назначен за директор на Държавен архив – 

Разград. Оттогава по негово предложение и със съдействието на Кмета 

на Община Разград, Архивът е настанен безвъзмездно в нова сграда и 

архиво хранилищната сграда съхранява цялата документация от 

Националния Архивен Фонд на едно място.    

 През 2002 година ГЕОРГИ АТАНАСОВ става основател и 

председател на футболния клуб на ФК „Славия“ в Разград.  

 ГЕОРГИ АТАНАСОВ е автор на книгите „Запазили рода 

български“, „Православието в Разград“ и подготвената за печат книга 

„110 години  Земеделско движение в Разградския край“. Участва в 

авторски колектив за написване на история за Кооперативно движение в 

Разградския край и „Ветеринарното дело в Разград“. Автор е на статии в 

местния, централния и периодичния печат, за което е приложен списък 

към предложението. 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ има дългогодишна научна и творческа 

работа. Със своето доказано обществено признание и уважение сред 

писателските, историческите и краеведски среди, заслужава да бъде 
носител на престижната награда на името на Никола Икономов. 

 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 11,  ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 4, т. 3 и т.5 от 

Правилника за символите,  почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград и внесени предложения на инициативни 

комитети до кмета на Общината, Общинският съвет Разград, с 20 гласа 

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

 

Р Е Ш И : 

 

1. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов Маестро АЛЕКСАНДЪР НЕЙКОВ ХРИСТОВ – виден 

български композитор и общественик, ярка творческа личност, с 
изключителен принос в културата на Разградския край, както и в 

културата на България.  

2. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ – изтъкнат художник от 

местен и национален мащаб. Уважаван преподавател и общественик, 

ярка творческа личност, с изключителен талант в областта на 

изобразителното изкуство в Лудогорието и страната.  
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3. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ГЕОРГИ ТОШКОВ АТАНАСОВ – деятел в областта 

на архивното дело, историческите изследвания и българската култура. 
 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 
Г-н Левент Апти – ръководещ заседанието 

От името на всички общински съветници изказвам поздравления и 

честитя удостояването на нашите бележити съграждани. Както знаете по 

традиция наградите ще бъдат връчени на 24 май. 

Благодаря на всички за участието! 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам тържествената сесия на 

Общински съвет Разград в 14.24  часа.  

 Благодаря ви! 

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
                                                                           / Стоян Ненчев / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:  /П/ Не се чете 
                                                   /Емине Хасан/ 

 

 

 

 

 


