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П Р О Т О К О Л 

№ 47 

 

 
От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 24.10. 

2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  27. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 26 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи и общински съветник Ахтер Чилев. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Гюлвер 

Хасан, Джипо Джипов, Елка Неделчева, Марина Христова, Мариан 

Иванов, Янка Георгиева.  

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 

Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

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

общинска администрация; журналисти и граждани. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми жители на община Разград, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми доктор Василев,  

Уважаеми господин Хасанов, 

Уважаеми журналисти и граждани в залата на Община Разград, в 

която се провеждат заседанията на Общински съвет, 

Информирам Ви, че за днешното заседание са се регистрирали  26 

общински съветника. Това означава, че имаме кворум и можем да вземаме 

решения и откривам сесията на 24.10.2018 година на Общински съвет – 

Разград. Кворума ни нарасна на 27 общински съветника. 

За днешното заседание е входирал искане за изказване главния 

координатор и секретар на „Нова демокрация“ за няколко области Маню 

Манев, но тъй като не го виждам да присъства в залата пристъпваме към 

разглеждане на дневният ред на днешното заседание, който е от две точки: 

1. Докладни записки 

2. Текущи 

Като Ви информирам, че във втора точка, след гласувано 

предложение на общински съветник Иво Димитров в постоянната комисия 

по законност, е поканен Недим Тахиров - Директор, “Дирекция програми и 
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околна среда“, за да запознае общинския съвет във връзка с обгазяването 

на град Разград, какво се случва и какво институциите са предприели към 

този момент. Имате ли предложения? Становища във връзка с дневен ред 

така, както е предложен в поканата за днешното заседание? Не виждам 

желаещи, престъпваме към гласуване на дневния ред. Моля гласувайте. 

 Гласуването приключи. Информирам Ви, че дежурен секретар на 

днешното заседание е общински съветник Емине Хасан от групата на  ПП 

„ДПС“. 

 

С 26 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

дневният ред се приема. 
 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него –докладни 

записки и разглеждане на първата от тях по входиране в деловодството  на 

Общинския съвет и тя е с №527. 

 Докладна записка от  Милена Дачева Орешкова – Независим 

общински съветник в Общински съвет Разград 

Относно: Изменение на Наредба № 14 за определянето и 

администрирането на местните  такси  и  цени на услуги на 

територията на Община  Разград. 

       Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

След извършени дейности по възстановяване и модернизиране на 

закритият плувен басейн предоставен за безвъзмездно управление на 

Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград, същият вече е 

пуснат в експлоатация. За неговото ползване от външни, на училището, 

лица е необходимо Общински съвет Разград да въведе такси, чрез 

допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от Административно-

процесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за нормативните актове, Указ № 883 

от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, и чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Разград: РЕШИ: 

Приема допълнение в Наредба № 14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Разград, както следва: 

§1. В чл.58, ал.1 в Раздел Услуги във функция „Образование“ се 

създава нова т.49а със следното съдържание: 
 

49а. 

За ползване на закритият плувен басейн в ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. 

Разград от външни лица: 

за деца ученици / на посещение лв./1 лице     2,00 

за възрастни/ на посещение лв./1 лице     5,00 

Абонаментни карти за деца ученици/ 

месец 

лв./1 лице 40,00 

Абонаментни карти за възрастни/ месец лв./1 лице 100,00 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

Уважаеми колеги,във връзка с възникналите въпроси ще дам още 

малко аргументи към докладната си записка за да може да се прецизира 

достатъчно добре и да се вземе едно правилно решение по този казус. 

Всъщност е подготвена финансова обосновка, както и бюджетна 

прогноза за приходите които евентуално, ако  бъдат въведени такси ще 

бъдат калкулирани в собствените приходи съответно на училището. Така 

че, ако някой иска да се запознае с тях аз съм готова да ги предоставя. 

Искам да кажа, че управлението на закрити плувни басейни от страна на 

училища не е прецедент. В страната има дванадесет такива училища и като 

пример ще дам наредбата за определяне и администриране на местните 

такси, цени на услуги и права на община Габрово, където там едно от 

училищата стопанисва закрит плувен басейн. За ползване от граждани за 

един час, цената е 6 лв., от ученици и студенти за един час, цената е 4 лв. 

Съответно абонаментни карти за ученици и студенти - 80 лв., абонаментни 

карти за възрастни – 120лв. Всичко това го казвам единствено с аргумент и 

като пример, че има устроени по подобен начин управление на училищни 

басейни. Едновременно с това възникнаха няколко въпроса в комисията по 

бюджет и в комисията по законност за които искам също да дам яснота. 

Пред мен е заповедта на кмета на община Разград 07.04.2012 г. с която се 

определят, че училището трябва да стопанисва басейна и да го стопанисва, 
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като добър стопанин. Това кореспондира съответно с чл.14 на наредба № 2 

за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Това 

единствено говори, че ние като добри стопани на този басейн, конкретно 

директора съответно се е погрижил тази публична общинска собственост 

да се ползва по преназначение, както и да се, да бъде възстановена, 

реновирана и да влезе в експлоатация. Едновременно с това ще цитирам и 

закона за физическото възпитание и спорт, където в чл.59, ал.2 се казва, че 

общините са длъжни да финансират и подпомагат изграждането,  

реконструкцията, модернизацията и управлението на общинските спортни 

обекти и съоръжения, които съответно да се използват от всички граждани 

на общината. Считайки, че басейна, закрития плувен басейн на ОУ 

Тургенев   е единствен на територията на област  Разград, аз смятам, че 

общината би следвало много преди тази 2018 г. да се погрижи за тази своя 

собственост и факта, че аз като директор на училището съм намерила 

начин това да се случи няма как да се внушава нито на обществеността, 

нито на колегите общински съветници някакво негативно отношение или 

подигравателно такова към дарителите, или към директора, или към 

ръководството на училището. Ще припомня, че  в наредба 14 в предния 

мандат, въпреки че басейна не беше функциониращ имаше такси за 

ползване от външни граждани. И само още нещо ще добавя, което е също 

важно. Преди две седмици комплект документи, който би следвало  

училището да подготви за пускане в експлоатация басейна, всъщност той  

не е спиран от експлоатация за изготвяне на разрешително за ползване от 

страна на община Разград, бяха не приети в гражданския офис на община 

Разград. Паралелно с това в други общини съществуват заповеди на кмета 

на общината, които принципно трябва да бъдат издавани всяка година до 

края на март месец. В които съгласно чл.5 от наредбата за 

водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи,  прието с 

ПМС 182 от 24.09.96 г. и също така допълнена 19.04.2016 г. ще го зачета, 

защото това е важно. Трябва ежегодно до 30.04 комисия определена от 

кмета на общината да проверява готовността на водните площи и 

разрешаването и ползването им през летния сезон, като тук влизат и 

закритите басейни. Няма да изброявам другите наредби, които касаят този 

проблем. Но във  всички общини има издадена заповед, издава се всяка 

една  година и ползването на басейните трябва да получат разрешително от 

общината, като събере междуведомствена комисия и да прецени дали те  

могат да се ползват или не. Преди да дойда на сесията на Общинския 

съвет, се опитах отново да входирам документи за разрешително за 

ползване на закрития плувен басейн. Тъй като той не е сезонен обект в 

повечето общини са приели практика това да може да става целогодишно и 

да се изпълнява т.е. разрешителното да се издаде до 14, до 7q до 20 дена в 

зависимост от това  какви са възможностите на общината. Ще помоля да 

прегледате добре тези точки от наредбата и това да се случи, защото в 
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противен случай това означава, че не само няма да издадете разрешително 

за ползване на басейна на ОУ „Тургенев“, но това означава, че басейните, 

които са летни също не получават такива разрешителни, а това е доста 

опасно. Готова съм да отговарям на вашите въпроси. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Орешкова? 

Преди да отговаряте на въпроси да чуем докладите на 

председателите на ПК, в които е разгледана тази докладна записка, а 

именно: ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 

неправителствени организации, ПК по бюджет, финанси и икономическа 

политика и ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. Господин Монев, за ПК по законност. 

 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана в 

Постоянната Комисия, бяха проведени дебати. Нямаше предложения от 

страна на колегите общински съветници, които са в комисията и с 6 гласа - 

„ЗА“, и без „против“ и 2- „въздържали се“ комисията подкрепи проекта за  

решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, за ПК по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  Уважаеми колеги общински съветници, съвсем 

резонно Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 

политика, не подкрепи докладната записка тъй като, както стана ясно на 

тази комисия не беше предоставен и преди това никакъв финансов анализ 

по отношение на това как са сформирани цените. Така че  гласували  „ЗА“ 

проекта за решение – 2 общински съветници,  1 -  „против“ ,и 4 - 

„въздържали се“ . 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за ПК по общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа - „ЗА“ и 2- „въздържали се“ комисията подкрепи 

докладната записка и проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Може да задавате въпроси към вносителя. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Моя въпрос към вносителя е следния: Госпожо 

Орешкова, пояснете по-подробно за какви документи става въпрос, за 

които е било отказано да бъдат заведени в деловодството на общинската 

администрация? И какви са мотивите ако има такъв отказ? Това нещо 

обективно е невъзможно, ако Вие сте занесли документите на ръка, в 

деловодството трябва да им поставят входящ номер, да ги регистрират с 

входящ номер, а след това ако има някакво произнасяне по същество е 

съвсем отделен въпрос. Ако сте ги изпратили по пощата, процедурата е 

същата. Получават входящ номер и се завеждат, и след това вече по тях се 

произнася по надлежния ред общинската администрация. Моля за 

разяснение.        

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да кажа, че това изобщо не касае докладната записка, 

съветник Димитров. Тъй като тука става въпрос за такси. Заповядайте, г-

жо Орешкова, въпреки това. 

 

       Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински 

съветник, вносител 

      Ще отговоря на въпроса, да, подготвила съм се за него по 

простата причина, че ако първо докладната не бъде или бъде приета няма 

никакво значение, защото то касае  повече безопасността, която би 

следвало да се осигури на гражданите, така че има резон във въпроса. 

Междуведомствената комисия, която би следвало да се сформира от Кмета 

на общината, подчертавам, защото това е  изрично е упоменато във всички 

заповеди, които съм прегледала на другите общини.  Трябва да има 

представители на Българския Червен Кръст, ще обясня..на РЗИ, за да може 

да се прецени дали басейна изобщо може да функционира. Има резон по 

простата причина, че ако не е, не се даде разрешително, ако гражданите им 

кажем, че могат да го ползват или не могат да го ползват, а те нямат такава 

сигурност няма как да се случи. В гражданския офис ми отказаха да 

приемат документите, защото те нямат такъв формуляр и заявление. 

Отговарям на въпроса на Стоян Димитров. След като отказаха да ми ги 

приемат аз съм ги завела в деловодството. Това е. Нямаха ясната, нямаха 

яснота…отговарям на въпрос. Нямаха яснота какво трябва да направят.          

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Приключихте ли, госпожо Орешкова? 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. За 

въпрос ли, господин Чутурков? Заповядайте. 

 

Г-н Мануел Чутурков – „Реформаторски блок“ 

Аз тука от няколко дни много въпроси всъщност си намислих да 

задам и някои от тях може да Ви се сторят в развиването на въпроса и 

реторични, порових се и аз като директор на едно от училищата в България 

да видя какво е състоянието на образованието, на обучението по плуване в 

нашата държава. Госпожо Орешкова, знаете ли, че в Германия 90% от 

учениците се научават да плуват точно в училище, а в България 20% от 

учениците се научават да плуват в Черно море и р.Дунав. Вие казахте, че 

има дванадесет училища в България  с басейни, аз изброих двадесет 

включително и вашето училище. Вярно, че някои от тези ги стопанисват 

през спортни клубове, десет от тях са в София там са именно тия, този 

начин на стопанисване. В около в десет области в България за жалост има 

такива закрити басейни, единия е в нашата област. Не знам това знаете ли 

го или не. Всички тези такси, които Вие цитирахте всъщност аз видях 

такси от 1,50 лв. до 10  лв. на занятие, някъде е на посещение, някъде на 

час, някъде осигурен спасител и хигиенистка, на друго място са осигурени 

треньори… Аз всъщност имам конкретни въпроси. Първо: Това записано 

ли е във вашата стратегия за развитие на училището. И да е „Да“ и да е 

„Не“ , отговорът не е толкова важен на този въпрос. Мен чисто колегиално 

ме интересува какви са бъдещите разходи, ако бъде пуснат този басейн за 

вода, за ток, за препарати, за заплати. Виждам,че сте обявили местото на 

спасител и хигиенистка. И от сега Ви казвам, че  ще предложа на моите 

ученици да посещават вашия басейн  и ако са съгласни нека да се 

забавляват там. Благодаря Ви.         

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Чутуркув? Заповядайте, госпожо 

Орешкова, за отговор. 

 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 
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Благодаря за въпросите. Дали е включен ремонта на закрития плувен 

басейн или не е в стратегията на училището, ще отговоря, че не е включен 

по няколко обективни причини. Първо въпреки опитите ми не са били 

малко да потърся някаква форма на финансиране на закрития плувен 

басейн, те до сега са били отрицателни и едва в началото на 2018 г. 

намерих възможност да бъде извършено реновиране на коритото. 

Всъщност това беше основния проблем на басейна, както и освежаването. 

В него не са извършвани никакви строителни дейности. Така че нямаше 

как да предвидим в стратегията, която е от 2016 г. дали това ще се случи, 

дали ще се намери такова добро желание в лицето на някого, за да има 

Разград закрит плувен басейн. Но мисля, че въпреки, че не е заложено в 

стратегията, че това сме успели да го постигнем може само да събере 

аплодисменти. Тоест факта е вече факт. Басейн вече има. Във връзка с 

разходите, които ще бъдат планувани или така наречената бюджетна 

прогноза, разходите не мога да кажа дали са много или са малко, защото 

интереса към плувния басейн е много голям. От страна не само на деца, 

ученици, които искат да развиват, т.е. да тренират в басейна различни 

плувни спортове. Факт е, че през зимния сезон няма нито, да не казвам 

нито, но почти нито едно място, където може децата да упражняват 

някакъв спорт освен спортна зала „Лудогорец“. Т.е. закрития плувен 

басейн дава опция през зимните месеци децата да бъдат ангажирани с  

определен вид спорт, който е изключително полезен, няма да го 

подчертавам за хиляден път. Този спорт е единствения начин за 

рехабилитация или поне една от възможностите за деца с увреждания да 

бъдат рехабилитирани, особено с гръбначни изкривявания. Интерес има и 

от много хора – граждани, които искат да го ползват. Точно това е важно в 

момента да се разбере от колегите съветници, че приемането или не 

приемането на докладната записка всъщност касае само и единствено  

външните лица, гражданите и  възможностите на спортни клубове да 

използват басейна, защото те няма да имат никакво друго основание освен 

тези такси, които в момента могат да бъдат приети. Това по никакъв начин  

няма да възпрепятства  ползването на басейна от ученици не само от 

училището, но и от ученици на други училища. Това, което ние 

прогнозираме е ще кажа и като разходи: за спасител, ако се ползва и от 

външни граждани ще трябват поне двама спасители, които назначени 

съответно на трудов договор, имат социални плащания и средния разход 

на година ще е 17 182 лв. За хигиенист, който е не педагогически персонал, 

съответно 8 591. За препарати около 1020 лв., за питейна вода около 1584 

лв., за ел.енергия 240 лв., газ-4620 лв. Непредвидени разходи 3840 лв. и 

разходи за подобряване на материално - техническата база, защото той си 

има и съответната амортизация около,  2883 лв. на година. Т.е. около 41 

400 лв. Като тук е мястото отново да подчертая може би, че училището е 

на делегиран бюджет и то не може да генерира печалба т.е. приходите на 
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басейна могат да отидат единствено за покриване на неговите разходи. 

Отговорих ли изчерпателно?      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Орешкова? 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Мнения, предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, 

госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП“ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви. 

 Госпожо Председател,  

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Първо преди да започна изказването си по същество, искам 

категорично да заявя, че не само не съм против да допълним наредба №14, 

като въведем съответните такси  за ползването на басейна от външни за 

училището лица, но напротив, ако можехме да го направим  бих 

предложила от 12.09 да бъде и да влезе в сила. Но за съжаление не можем 

да го направим. За това обаче ние нямаме вина, че днес ни се поднася тази 

докладна записка в този вид. За това вина има вносителката. Защото както 

разбирам от началото на 2018 г. тя вече е намерила начина и пътя, за което  

моите адмирации, отварям скоба, за да реновира басейна и той да се ползва 

от всички, които имат желание да го направят. Значи 12 месеца, пардон не 

12 месеца, а 9 месеца ние до сега можехме да обсъдим и анализираме тези 

такси и да допълним наредба №14. Не мога обаче да не отбележа, както 

стана и на комисиите ясно, че има елемент на незаконосъобразност в 

докладната записка. Именно в комисията по бюджет и финанси стана ясно, 

че няма никаква финансова обосновка. Аз тука искам да запозная 

общинските съветници, че на въпроса правен ли е анализ на приходите…  

разходи  и потенциалните приходи, беше ни отговорено, че всъщност 

цените са взаимствани от  други общини. Няма лошо да се ползва опита на 

другите общини. Нищо лошо. Но те могат да работят при други условия. 

Басейните им може да са по-малки, може да са по-големи, може да работят 

с различно работно време. Има си своите особености, които трябва да се 

оценят. В залата има страшно много предприемачи и които знаят, че 

когато стартират, предприемат да правят нещо, те правят няколко основни 

неща.Първо:  Какво искам да направя и какви ще са ползите от тях? Второ: 

Как ще го направя?  И трето: Какъв ще е ефекта, изразяващ се той в ползи 

за някой и същевременно  във финансов резултат?  От 2012г. до 2018 г., 

шест години, е имало предостатъчно време да се направи този анализ. 

Какви средства са необходими за възстановяването на басейна, какви 

разходи биха се направили, ако той бъде възстановен, какви целеви групи 

ще го посещават, какъв е песимистичен, оптимистичен вариант на 
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посещаемост, за да може да се направи един добър финансов анализ, който 

да даде своята обосновка и  на базата на този финансов анализ да се 

оформят таксите, които днес трябва да приемем. Да ние днес сме 

поставени пред варианта да гласуваме една незаконосъобразна докладна 

записка. И най-вероятно ще го направим пак в името на децата, въпреки че 

вече ми става много лошо, и бих казала цинично, да използваме децата в 

името на някакви други цели. Уважаеми колеги общински съветници, 

направих си труда да прочета закона за местните данъци и такси. Няма 

нужда да Ви запознавам, но ще Ви зачета поне един член, че размерът на 

всяка административна услуга и всякакъв друг вид услуга трябва да 

съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната 

услуга включително необходимите материално - техническите разходи и 

т.н. Нещо повече, направих си труда да се поровя и  да  видя има ли казуси, 

които съдът да е оспорил подобни решения, които приемат, когато 

общинският съвет е приел такса, която не е била финансово обоснована и 

не е била допълнена с финансов анализ, който да бъде публично 

публикуван и всички да могат да се запознаят с него. Да днес научавам, че 

има някаква финансова обосновка. Мимоходом  успях, какво успях, какво 

не успях, да си запиша някакви разходи. Но това трябваше да стане в 

комисията, най малко в комисията  по бюджет и  финанси. Да не говорим, 

че този анализ трябваше да бъде публикуван. И за всички тия, които се 

интересуват искам да Ви кажа, че точно подобно решение е било оспорено 

и Висшия  административен съд се произнесъл за неговата 

незаконосъобразност. Искате ли да Ви зачета всички текстове на 

решението?       

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП“ГЕРБ“ 

Така. Става дума…Мога да Ви го представя и в писмен вид, г-н 

Димитров. Нали, тъй като аз не съм юрист …няма значение кой го 

оспорва. Ние тука имаме юристи, които заради  един ден публикуван 

нормативен акт на сайта на общината,  по-малко, отидоха, подадоха жалба 

и т.н., и правиха какви ли не чудеса от храброст, за да не може да влезе в 

сила нашето решение. Аз просто Ви предупреждавам, какво би могло да се 

случи. Искам всички осъзнато да знаете, че днес взимаме 

незаконосъобразно решение. Да, пак подчертавам, ние ще го вземем, ние 

ще гласуваме за това решение. Именно защото трябва да се ползва този 

басейн. Но това, че някой не си е свършил работата толкова месеци напред 

и не е помислил всичко това да го подготви, много по-рано, да го 

предостави по-рано и днес със спокойствие да вземем това решение за тези 

такси. Аз за това нямам вина, Иво Димитров, ти за това нямаш вина и 
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предполагам, че нито един общински съветник няма вина с изключение на 

вносителката. А да не казвам, че беше много по-лесно да напише едно 

писмо до общинска администрация, където хората непрекъснато… Ние 

съвсем наскоро променяхме и допълвахме наредба №14. Абсолютно 

същата ситуация беше, когато трябваше да внесем допълнително такси по 

отношение на Общинското предприятие „Общински пазари“. Това е 

толкова, това че някой не влиза на сайта, не чете, не се запознава, 

неозначава, че не трябва да попита. Ако вносителката беше си направила 

труда с едно писмо да помоли общинска администрация и като си приложи 

своя проект и нали разбира се и своите проучвания, които е направила да 

внесе докладна за промяна и допълване наредба №14. Със сигурност и 

финансовата обосновка щеше да бъде качена на сайта и ние сега щяхме да 

вземем с едно абсолютно спокойствие решение без да смятаме, че то не е 

законосъобразно. Така че колеги аз не се дразня от определени вносители 

на докладна записка, аз се дразня от простотии, които са написани и 

лошокачествено представена докладна записка. Завърших.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За реплика. Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

Благодаря, няма как да не репликирам госпожа Димитрова. Първо, 

абсолютно съзнателно, съвестно съм си свършила работата. Защо басейнът 

е пуснат, всъщност е открит на 14.09, а не съм внесла докладната февруари 

месец, примерно казвам. Защото, ако си мислите, че приемате такси за 

услуги или цени за услуги, а колко примерно би струвало да ползвате 

физкултурния салон или някоя закрита зала в училище, да бих се съгласила 

че мога да я внеса още януари месец на съответната година. Тук говорим за 

спорно съоръжение, което не е работило близките тридесет години. След 

това на това спортно съоръжение е извършена реновация или както искате 

го приемете и го кажете, кой можеше да предвиди дали ще работят 

съоръженията, дали  този басейн отново няма да тече, дали след като се 

извършени ремонтните дейности няма да се окаже някаква друга щета или 

някаква друга повреда. Естествено е, че трябваше първо да напълним 

басейна, да видим дали той е в състояние да функционира и тогава, 

единствено тогава можех да предприема мерки за внасяне на докладна 

записка. Защото всичко друго би било абсолютно безсмислено. Ще 

припомня, че в предния мандат имаше такси, казах го няколко пъти в 

наредба №14. Уверена съм, че те сигурно са имали финансова обосновка. 

Убедена съм, че абсолютно всички цени на услуги в тази наредба и 

съответния чл. четиридесет.., хайде да не го, да Ви го цитирам точно, тези 

цени на услуги имат финансова обосновка. Много бих искала да ги видя. 
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Много ще се зарадвам, ако в някакъв момент някой може да ми ги 

предостави. Всичко което съм направила, колкото и до Ви се иска да ме 

изкарате некадърна,  не е така. Няма как аз да Ви давам финансова 

обосновка за услуга или делегиран или нещо свързано с бюджета на 

училището предварително.         

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.Заповядайте госпожо Димитрова за дуплика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП“ГЕРБ“ 

Уважаема госпожо Орешкова, пак ще кажа, когато предприемете да 

правите нещо, финансовия анализ се прави предварително, а не когато го 

построите  и тогава да мислите, аджаба  какви са ми разходите. Тука има 

достатъчно предприемачи, които могат да Ви го заявят в прав текст. Това 

дали басейна ще заработи или няма да заработи, няма нищо общо с 

финансовия анализ. Финансовия анализ е следното нещо, ако нещото 

заработи , какви разходи ще имаме и евентуално какви приходи ще имаме.     

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

На Вас кой Ви е казал, че го е нямало? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, моля Ви. Заповядайте, господин Димитров, за 

втора реплика. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Мога ли да продължа? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля да запазите спокойствие и тишина в залата. Господин 

Димитров, слушаме Ви. Заповядайте 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Във връзка с направеното изказване, искам да направя едно 

уточнение, което е важно за общинските съветници, че има голяма разлика 

между такса и цена на услуга. И това са две съвсем различни неща. А от 

досега казаното в пленарната зала виждам, че  някои от изказващите се не 

правят разлика и не сезират тази важна особеност, която е свързана с 

проекта, който ние обсъждаме. На второ место аз считам, че решението на 

най-голямата група съветници да подкрепят предложението е правилно и 

съм убеден, че нито един от субектите, които могат да оспорят това 

решение ще го направят. Нито Кметът на общината, известно е, че той е 
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спортен човек, бил е активен спортист и няма с нищо да попречи за 

развитието на тази важна дейност като плуването. Макар и да има някакви 

съображения и съмнения, които вече бяха казани, нито пък и Областният 

управител. Но тук важното е другото, по този начин ние по същество ще 

влезем в унисон с нещо, което отдавна се прави в по-напредналите от нас 

Европейски държави, членове на Европейския съюз. Уважаеми колеги, 

плуването отдавна е държавна политика в държави като Германия, 

Холандия, Белгия, Франция и т.н. и в тези държави, господин Чутурков 

вече спомена, в резултат на това, че то е държавна политика се стига до 

положение, че всяко дете, всеки ученик на практика да умее да плува. А 

това медиците отдавна са го казали, спомага изключително много и може 

би най-много от всички видове спортове за хармоничното развитие на 

физиката и на личността. И тук това, което прави впечатление, 

настървението, с което се нахвърлят по същество върху вносителя. И аз 

искам да поставя един реторичен въпрос. Ако вносител на докладната 

беше не госпожа Орешкова, а някой друг съветник, примерно от групата на 

„ГЕРБ“, щеше ли да се хвърли такъв огън и жупел, и по такъв начин да се 

опонира и да се критикува вносителя. И тук прозира другата причина, че 

госпожа Орешкова, като бивш лидер на общинската организация на 

„ГЕРБ“ за Вас е едва ли не е една враждебна личност, от която нищо не 

може да бъде прието….           

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само да кажа, че репликата е в рамките на три минути. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Завършвам, завършвам. Нищо не може да бъде прието. Дано не е 

така. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Приключихте ли? Заповядайте за дуплика, госпожо 

Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП“ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги общински съветници, за втори път, не за втори, а за 

енти път установявам, че господин Ненчев не винаги е подготвен. Така че 

ща не ща, ще Ви зачета решението на Висшия административен съд. 

Върховния административен съд, извинете. Съществен пропуск е липсата 

на финансова обосновка на предложенията за промяна на таксите. 

Господин Ненчев, ще Ви го представя… и цените на услугите и съответно 

продължава чл.28, ал.2, т.4 и т.н. Същата е задължителна предвид 

материята, която урежда подзаконовия нормативен акт, което несъмнено 

налага финансов анализ. Необходимостта е обусловена и от важността на 
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регулираните обществено икономически  отношения, техния интензитет и 

персонален обхват със засягането на всички задължения на лицата по 

закона за местните данъци и такси в общината. Няма нужда, господин 

Ненчев, да Ви зачитам целия материал, но чухте таксите.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За дуплика може ли само? Само кратка дуплика. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля ви се, това беше дуплика. Съжалявам. Заповядайте. 

 

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

Понеже тука стана дума за някакви пропуски от страна на 

общинската администрация, аз от гледна точка на това само ще взема 

отношение, защото другия дебат  аз относно законосъобразността на 

докладната записка се изказах на комисиите и няма защо да го правя 

отново. Моето становище по този въпрос е категорично и ясно. На първо 

място, на госпожа Орешкова, че когато сме предлагали наредба №14, както 

в нейния нов вариант, така и измененията не е виждала финансови 

анализи, просто  не е гледала добре на сайта. За всяка една от таксите беше 

качен в едномесечния срок, подчертавам, а не след това да се представят на 

комисии или сесия. Това е един труд, който в разстояние на някакви си не 

по-малко от тридесет страници всяка една от услугите и таксите беше 

финансово обусловена. И факта, че вашата счетоводителка е ползвала 

нашия макет доказва, че Вие сте наясно с това. Включително, когато 

предлагахме новите изменения на новите такси аз го казах това и на 

комисии свързани с новото общинско предприятие „Общински пазари“ 

всяка една от предложените такси и цени на услуги. Подчертавам, защото 

те са под общ знаменател по отношение на закона за местните данъци и 

такси. Вашето е цена на услугата между впрочем, имаше финансова 

обосновка и тя беше качена точно в срока, който е необходим. Поради 

причина тази, че това решение, което четохте тука като практика е отдавна. 

Това решение конкретното може да е от настоящата година, но в момента, 

в който беше променен закона за местните данъци и такси изискването да 

има публично обсъждане, което да бъде в рамките на един месец всеки 

един от общинската администрация знаеше, защото сме го обсъждали 

многократно, че трябва да се качват тези финансови обосновки. По 
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отношение на това,че сме яростно нападали вносителя, ние сме вносители 

всяка сесия, господин Димитров. Тук ни засипвате само с въпроси, какво 

тенденциозно виждате в това, нали,  някой да задава въпроси на 

вносителите? Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Кратка реплика ще ми позволите ли на изказването на госпожа 

Георгиева? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте за реплика, да. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Георгиева, абсолютно съм съгласен с всичко казано от Вас 

и единствено правя репликата да не бъде дискусията с такова кресчендо и с 

такава омраза към вносителя. Напротив, Вие давате пример как спокойно 

могат да се коментират нещата. Това е определящото и необходимо за 

нашата работа. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Аз наистина нямаше да вземам отношение, защото наистина това  е 

въпрос в момента, който не касае общинска администрация като вносител. 

Въпреки това обаче първо искам да се повторя от комисиите. Абсолютно 

адмирации за ръководството на училището, че е намерило начин, по който 

е намерило начин да осигури  финансиране. Поздравления за хората, които 

дадоха средства, за да бъде ремонтиран този басейн. И в момента нали 

всички ние нямаме съмнения, че нашето желание, категорично, на всички в 

залата, е този басейн да тръгне. Съжалявам, че го няма съветника  Джипо 

Николов, за да кажа да, обаче. Шест пъти съм го бил повторил на 

комисиите. Първото което е мисля, че госпожа Орешкова започна така с 

доста приповдигнат тон, нали, да представя своята докладна записка. 

Освен това тя визира общинска администрация, че не е приела някакви 

документи. Сега до колкото разбирам ние не можем да имаме готови 

образци за всякакви заявления. И мнозинството от гражданите подават 

заявленията си в свободен текст, които се входират и пристигат при мен. 

Такова заявление при мен не е дошло. Не мога да коментирам причините, 
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поводите кой как бил отказал факт е, че госпожа Орешкова не е входирала 

това предложение. Освен това нещо, което изключително неприятно 

впечатление ми направи, участието на пресата, в как да кажа, в 

предварителната подготовка на нещо, което да се случи. Сега ще Ви 

прочета един абзац, който честно казано по-голяма тъпотия не бях чел. 

Ако оставим настрана точките и буквите на закона, ако го оставим… Вие 

сте законодателен орган, нали така, местен? Ако оставим точките на 

закона. „ За които яростно съветниците спориха  дали са спазени или не. 

Определено остава впечатлението, че администрацията и съветниците от 

„ГЕРБ“ се дразнят от Орешкова и искат да й попречат“. Второ: в 

изказването на госпожа Орешкова тя повтори нещо, което има под нейната 

статия. Не знам кой е писал или това е нейно мнение „Нека колегите 

общински съветници добре да помислят преди да гласуват“. В мен остава 

впечатлението за едно силово, опит за силово налагане  приемането на тази 

докладна записка. Това е много не приятния момент, лично  аз, ако 

трябваше да гласувам, бих се обидил. В крайна сметка Вие какви сте, да не 

сте някакви говеда или овце, които като Ви щракне някой с пръста и да 

гледате в определена посока.      

  

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не всички. И освен това, господин Димитров, може би така трябва да 

завърша със то не е точно въпрос към Вас, но тъй като аз и Вас уважавам 

изключително много, и господин Монев, като едни добри юристи. Искам,  

ако е възможно  да ми кажете според вашето мнение, тази докладна 

записка в момента, според Вас, като юристи, законосъобразна ли е и 

общинският съвет трябва ли да я приеме в този вид. Това е моята  проста 

молба. Като юристи да споделите вашето мнение. Освен това, ако аз бях 

вносител и имаше толкова пропуски, нали, щях да се дръпна назад. Да си 

оправя пропуските и да я вкарам пак. Тук аз въобще не съм видял, не съм 

чул някой съветник да каже, че няма да подкрепи тази докладна записка. 

Ама дайте да я направим както трябва бе, хора. Дайте да я направим 

законна. Дайте да я направим така, че нито аз, нито Областният управител, 

нито вий  след това да се червим.       

 

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

Г-жа Галина Георгиева не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Освен това всеки гражданин може да атакува тази докладна записка 

и решението което ще вземете. Благодаря. 



17 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, доктор Василев? Заповядайте. За реплика ли, 

госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

Да, за реплика относно изказването на господин Василев. Значи 

първо не съм започнала остро. Съвсем нежно и внимателно си внесох 

докладната записка на комисии. В комисията по бюджет, господин 

Василев, на която присъствахте имаше трима или четирима човека, които 

яростно атакуваха докладната записка. Със всички аргументи. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП“ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

 Въпросите могат да бъдат, госпожо Димитрова, поднесени и с добър 

тон или с не толкова добър тон. Останалите колеги  общински съветници 

видяха отношението към докладната записка по време на комисията по 

законност. Аз нямам нищо против да не приемете докладната записка. Не я 

приемайте. Басейна работи, в смисъл, той е готов. Отворен е. Дали 

гражданите ще го ползват или няма да го ползват това е решение на 

Общинския съвет Разград. Басейна си е на разпореждане на общински 

съвет. Така че както решите, така и ще процедираме от тук нататък. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключехте ли, госпожо Орешкова? 

 

Г-жа Милена Дачева Орешкова – Независим общински съветник, 

вносител 

Извинявам се само ще допълня. Точно едно изречение. Само ще дам 

като един много добър пример община Велико Търново, която финансира 

басейна в училище „Емилиян Станев“ с 600 000 за неговия ремонт, за 

неговото ползване, в полза на цялата великотърновска общественост.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Парашкевов. 

 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 
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Имам едно предложение да прекратим дебатите, защото докладната 

записка достатъчно подробно е разгледана в постоянните комисии. Така че 

предлагам дебатите да бъдат прекратени. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има процедура за прекратяване на дебатите, която подлагам на 

гласуване. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Госпожо Председател, от половин час вдигам ръка за изказване на 

становище.  

 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Отрицателно мнение имам, трябва да ме изслушате. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми колеги,  

Аз съм против направеното предложение на колегата за прекратяване 

на дебатите тъй като считам, че в залата все още не се чуха основните 

мотиви на вносителя за внасяне на докладната записка. Всъщност цялата 

докладна записка е меко казано сбъркана. Сбъркана, защото по една 

случайност госпожа Орешкова е директор на училище „Тургенев“ и 

общински съветник. Считам, че и редно беше общинска администрация да 

се погрижи за промяна на Наредба №14. И на комисиите го казах вече, че 

някъде комуникацията между ръководството на училището и 

ръководството на общината е прекъсната. Защо, не знам, но не е хубаво 

едно общинско училище да няма комуникация с общинска администрация. 

Абстрахирам се от личността на госпожа Орешкова и от личността на 

господин Кмета. Не може така. Трябва общинските училища, техните 

ръководства, да комуникират ежедневно, ежечасно с Отдел „Образование“ 

на Община Разград, защото това е важен и наистина социален проблем, 

който се поставя днес. От името на всички колеги от „Кауза Разград“, 

заявявам, че тази докладна записка ние ще я подкрепим, тъй като тя е 

нужна и необходима на обществеността на Разград. Нужна е, защото 

децата и гражданите трябва да имат възможност да ползват този басейн. 

Дори и да приемем, че до датата на комисиите не е имало обявена 

финансова обосновка, госпожа Орешкова се престара в нейното 

представяне, показа бюджетни прогнози, анализи и т.н., неща, които 

определено считам, че са ненужни и излишни на тази докладна, и я 
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утежняват. Тя трябваше, както го направи в залата, да каже –да, имаме тези 

и тези разходи и затова сме предвидили този размер на цената на услуга. 

Това не е местна такса, това е цена на услуга, която училище „Тургенев“ 

ще предлага. И затова пак заявявам, че е абсолютно необходимо да имаме 

такъв нормативен акт с цена за услуга за достъп до този басейн. Всичко 

останало е политика и в този смисъл считам, че дебатите трябва да 

продължат. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Аз съм длъжна обаче процедурното предложение да го 

подложа на гласуване веднага след неговото постъпване. Изслушахме 

Вашето отрицателно становище във връзка с него, така че пристъпваме 

към гласуване на процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 

Моля гласувайте.  

 

С 11 гласа - “ЗА“, „против“- 5, „въздържали се“-няма, 

процедурното предложение на общински съветник Галин Парашкевов 

не се приема. 
 

Продължаваме с дебатите по тази докладна записка. Има ли желаещи 

за изказване или предложения във връзка с нея? 

 

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

Аз искам да взема отношение, ако може.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Господин Монев, искам да Ви отговоря, че комуникация между 

общинската администрация и всички второстепенни, 43 на брой, звена към 

Общината съществува и факт за това е, че например Регионалния 

исторически музей или Галерията, и другите звена, които ползват Наредба 

№14 ни сезират винаги, когато има необходимост да бъде приета нова 

такса или цена на услугата, или да бъде актуализирана. Даже и в момента 

имаме две такива докладни. Госпожа Орешкова обаче не е от тях. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Апти. Извинявайте много! Заповядайте. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 
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Благодаря. И ние също, колеги, искаме да адмирираме действията по 

възстановяването и модернизацията на закрития басейн и считаме, че той 

ще задоволи част от потребностите от гражданите  на града и жителите на 

Община Разград. Не сме убедени, че цените на абонаментните карти са 

възможно най-ниски, но няма да направим конкретни официални 

предложения с цел да не забавим старта за ползване на басейна, ще ги 

приемем в този вариант, в очакване за по нататъшната им актуализация. 

Сигурни сме, че целта на тези цени не е с чиста комерсиална цел, а именно 

посрещане разходите по поддръжката му. Нашата група ще подкрепи 

докладната в този й вид. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания във връзка с тази 

докладна записка или за предложения по отношение на нея? Заповядайте, 

госпожо Селим.  

 

Г-жа Фатме Селим – Независим общински съветник 

Уважаеми колеги, само искам да кажа какво ми направи впечатление 

в предложението за цена на услугите. Когато се предлагат абонаментни 

карти предимно се дава поне малко отстъпка нали от цялостната стойност, 

когато се получава при ползване, такава не виждам. Въпреки всичко аз 

няма да предложа други цени, но все пак знаем, че когато става въпрос за 

абонамент, предварително можем да прогнозираме сумите, които ще бъдат 

като приходи и т.н., и би трябвало да бъдат поне малко с отстъпка. Само 

това исках да кажа.  

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник, вносител 

Може ли за реплика? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за изразеното становище. Заповядайте за реплика, 

госпожо Орешкова.  

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник, вносител 

Във връзка с предложените цени на услуга и това, че не дава 

намаление картата не е съвсем точно. Картата ще даде възможност в целия 

месец, значи няма абсолютно никакво ограничение – нито времево, нито 

колко часа може да се ползва басейна, т.е. ако някой реши да плува, да 

спортува всяка сутрин в 30-дневния месец, той ще има вече не 5 по 20, а 

ще има 30 ползвания по 5 лв., което прави 150 лв., т.е. естествено че има 

отстъпка, т.е. няма по никакъв начин да бъде ограничен и ще може да 

ползва басейна, когато си иска, т.е. това е една добра цена според мен и 

според нашите прогнози. Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания или предложения по 

отношение на докладната записка? Не виждам такива. Прекратявам 

дебатите по тази докладна записка и пристъпваме към нейното гласуване, 

което е с квалифицирано мнозинство от 17 гласа и поименно, защото касае 

и разпореждане с общинска собственост, и определяне размера на такси и 

цени на услуги. Моля гласувайте.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   
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31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                        №620 

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

Общинските съвети определят с наредба размера на местните такси и 

цени на услугите при условията и по реда, определени в този закон. В 

съответствие с тези изисквания на закона, Общински съвет Разград е 

приел Наредба  № 14, с която определя размера на местните такси и 

цени на услуги за физически и юридически лица, които постъпват в 

бюджета на Община Разград, както и реда и срока за тяхното 

събиране.  

След извършени дейности по реновирането на закритият плувен 

басейн предоставен за безвъзмездно управление на Основно училище 

„Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград, вече е пуснат в експлоатация. 

За неговото ползване от външни, на училището, лица е необходимо 

Общински съвет Разград да въведе такси, чрез допълнение на Наредба 

№ 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Разград.  

 

В тази връзка, като допълнение на Наредба № 14 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Разград е в чл.58, ал.1 в Раздел Услуги във 

функция „Образование“ се създава нова т.49а със следното 

съдържание: 

 

4

49а. 

За ползване на закритият плувен басейн в ОУ “Иван 

Сергеевич Тургенев“ гр. Разград от външни лица: 

за деца ученици / на посещение лв./1 лице     2,00 

за възрастни/ на посещение лв./1 лице     5,00 

Абонаментни карти за деца 

ученици/ месец 

лв./1 лице 40,00 

 

Абонаментни карти за възрастни/ 

месец 

лв./1 лице 100,00 

  

1. Основни цели, които се поставят: 



23 

 

С приемането на изменения и допълнения в Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на 

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

цели същата да се преведе в съответствие с нормативните изисквания, 

да се подобри качеството на предлаганите услуги, както и да се 

регламентират тези услуги предоставяни на гражданите на общината 

от ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград.   

            

2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на 

новата уредба – не са необходими. 

3. Очаквани резултати: 

- повишаване изискванията за прозрачност и публичност на 

процеса на администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Разград; 

- създаване на нови възможности за почивка и спорт сред 

гражданите на общината и за спортно-състезателна дейност по 

плуване 

- увеличаване на приходната част на общинския бюджет. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Разград е разработен в съответствие 

с разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската 

харта за местно самоуправление, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя 

 

Изготвеният проект, в съответствие  с изискванията на чл. 26, 

ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове е публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на 10.09.2018 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административно-процесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове, и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 25 гласа „ЗА“, 

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

 

                                           Р Е Ш И: 
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Приема допълнение в Наредба № 14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Разград, както следва: 

 

§1. В чл.58, ал.1 в Раздел Услуги във функция „Образование“ се 

създава нова т.49а със следното съдържание: 
 

49а. 

За ползване на закритият плувен басейн в ОУ “Иван Сергеевич 

Тургенев“ гр. Разград от външни лица: 

за деца ученици / на посещение лв./1 лице     2,00 

за възрастни/ на посещение лв./1 лице     5,00 

Абонаментни карти за деца ученици/ 

месец 

лв./1 лице 40,00 

Абонаментни карти за възрастни/ месец лв./1 лице 100,00 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 2 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата по своя входящ номер 

докладна записка 579. 

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

Община Разград 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 

година, приета с Решение № 495  от Протокол № 37 от 01.02. 2018 год. 

на Общински съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 
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Община Разград е собственик на имот – Бивше училище, с. Гецово – 

Поземлен имот № 18589.501.119 и 3 броя сгради, който не е включен в 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година. 

Към имота има проявен интерес за наем на сграда – „Физкултурен 

салон“.  

Предвид гореизложеното предлагам да вземете следното решение: 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 от 

Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 

§ 1. В т. 2 „От застроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за очакваните 

приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 

Подточка 2.2.1. се изменя така:  

„Наем: 154 броя – 325 015 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 лв. 

за Бизнес зона „Перистър“.“  

§ 2. В т. 2. „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 

предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 

Подточка 2.2.1 се изменя и допълва, както следва: 

 „Наем – Общо имоти, отдавани под наем 154 броя, с предстоящи 

процедури – 22 броя, както следва:” и се създава нова точка 22 със 

следното съдържание: 

„22. Част от имот № 18589.501.119 – Бивше у-ще с.Гецово – сграда 

№ 3 – Физкултурен салон.“ 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград.  

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 

на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол  

и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 

неправителствени организации. Господин Анастасов, да докладвате за ПК 

по управление на общинската собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 6 гласа - „ЗА“, и без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепи проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за ПК по законност 

 

 Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 5 гласа - „ЗА“, и без „против“ и „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли въпроси  към вносителя? Заповядайте, 

господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград“ 

Благодаря. Господин Кмете, може ли да ми припомните мисля, че 

имаше някакво инвестиционно намерение за това училище в Гецово от 

една частна фирма. Там какво се случи с това предложение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, да, господин Монев, имахме няколко срещи с хората, които 

имаха инвестиционни намерения, там проблема е, че разрешение в общи 

линии за такъв тип дейност, ако въобще можем да говорим по принцип 

дали може, дава само министъра на образованието. Постигнахме 

принципно съгласие с хората сами да пуснат първо едно писмо с питане до 

министъра, дали е възможно да разреши такъв тип процедури и след това 

нали ние евентуално да започнем процедурата по отдаването. Но 

физкултурния салон е отделно, така че не е пречка да бъде отдаден на 

хората, които искат да спортуват в него. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако може да поясните за какъв вид интерес става въпрос към 

физкултурния салон. От кого е и за развитие на спортни дейности или за… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

За развитие на спортни дейности, да. От местния клуб Гецово. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Невиждам желаещи. Становища, 

предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. Прекратявам 

дебатите и пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№579. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   
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 Общинският съвет взе следното 
 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                        №621 

 

С Решение № 495 от Протокол № 37/01.02.2018 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

Съгласно т. 1 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от програмата, 

същата подлежи на актуализация при възникнала необходимост през 

годината. 

Община Разград е собственик на имот – Бивше училище, с. 

Гецово – Поземлен имот № 18589.501.119 и 3 броя сгради. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочения имот.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

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

собственост и т. 1 и т. 2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от  

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 

от Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, 

както следва: 

 

§ 1. В т. 2 „От застроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 

 

Подточка 2.2.1. се изменя така:  

„Наем: 154 броя – 325 015 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 

лв. за Бизнес зона „Перистър“.“  

§ 2. В т. 2. „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
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Подточка 2.2.1 се изменя и допълва, както следва: 

 „Наем – Общо имоти, отдавани под наем 154 броя, с 

предстоящи процедури – 22 броя, както следва:” и се създава нова 

точка 22 със следното съдържание: 

„22. Част от имот № 18589.501.119 – Бивше у-ще с.Гецово – 

сграда № 3 – Физкултурен салон.“ 

 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се 

отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 
 

 

С Т А Т И Я 3 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 580. 

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

Община Разград 

Относно: Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за 

периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нямам какво да добавя към докладната, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. Ще помоля от звеното, ако председателите на някои 

от комисиите липсват  да ги предупредят, че им предстои доклад във 

връзка с техните комисии. Госпожо Димитрова, да ни докладвате за ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  докладна записка с вх.№580 беше подкрепена в 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, 6 общински съветника 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. За ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол, господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа „ЗА“,  2 – „против“, и 1 - „въздържали се“, 

комисията подкрепи проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за ПК по законност, превенция на 

корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзка с НПО. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 1 - „против“, и 1– „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за ПК по устройство и развитие на 

територията, транспорт на Общината. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 3 -  „против“, и 1 - „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство.  

 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана ПК по околна среда, 

селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и  

без „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Председателя на  ПК по социална политика, трудова 

заетост и здравеопазване отсъства, тук е нейният заместник - председател. 

Господин Стефанов, да докладвате.  

 

Г-н  Стефан Стефанов – Зам.- председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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Постоянната комисия  подкрепи докладната записка и проекта за 

решение с 8 гласа „ЗА“,  „против“ – няма, „въздържали се“ - 2.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за ПК по образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов– Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Докладната записка 

бе  разгледана на комисията по образование и бе подкрепена със 7 „ЗА“ без   

„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Председателя на следващата ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности също отсъства по уважителни 

причини. Ще докладва, нейният  заместник - председател - Фатме Селим. 

Госпожо Селим, да докладвате за комисията.  

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги съветници, 

 Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство 

и духовни ценности разгледа докладната записка заедно, и гласували  ЗА“ 

– 5, „против“  и „въздържали се“ – няма, докладната беше подкрепена, 

както и проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК  за младежта, спорта и туризма, господин 

Парашкевов, заповядайте.  

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка и проекта за решение, гласували „ЗА“ – 3, „против“ – няма, 

„въздържали се“ - 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Вели, да ни докладвате за ПК по 

международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения, становища и изказвания във връзка с тази 

докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 

на докладна записка с вх.№ 580. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев 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 отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ 

№ 622 

 

В изпълнение на Решение № 51 на Министерски съвет  от 

31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. Община Разград 

изготви бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности.  

Актуализираната бюджетна прогноза е изготвена в съответствие с 

изискванията на Закона за публичните финанси, указанията на 

Министерство на финансите, дадени с Писмо № БЮ-4 от 23.08.2018 г., 

основните допускания, дадени в РМС № 264 от 19.04.2018 г. за 

одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-

2021 г. и 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. 

 

1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 

данъци и приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Разград данъчни ставки, таксите и 

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Разград. Направена е реалистична оценка на собствените приходи и 

анализ на събираемостта им през последните години, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-4 от 23.08.2018 г. указания 

като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019-2021 г. са 

заложени  одобрените със Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018 г. размери. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в 

съответствие с: 

• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-4 от 

23.08.2018 г.; 

• Основните допускания, дадени в РМС № 264 от 19.04.2018 г. за 

одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 

2019-2021 г.; 

• 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; 
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• Действащите законови и подзаконови актове; 

• Решенията на Общинския съвет. 

Разходите за периода 2019-2021 г. са планирани в съответствие с 

очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите 

на местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране 

на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната 

прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по 

показатели от Единната бюджетна класификация за 2018 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с т.6 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 5 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 20 гласа „ЗА“, „против“ –1, „въздържали се“ – 1, 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на 

Община Разград, както следва: 

1.1.  Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 

Разград по функции, групи  и основни показатели, съгласно 

Приложение № 1. 

1.2.  Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2019 -  2021 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 2. 

1.3.  Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 

разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 3. 

1.4.  Справка за ефекта от увеличението на  минималната 

работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на Община 

Разград, съгласно Приложения № 4, № 4.1, № 4.2 и № 4.3. 

1.5.  Справка за приходите от концесии по бюджета на Община 

Разград за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 5. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 
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/Приложения с №№ 1, 2, 3,4 и 5 са неразделна част от решение 

№622 и са приложени към протокола./ 
 

 

С Т А Т И Я 4 

        

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№581. 

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

Община Разград 

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска 

собственост. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Става въпрос за Христина Тодорова Пенчева и членовете на 

семейството й, ж.к. „Орел”, бл. 26, вх. Д, ет. 8, ап. 24. Първо е изтекъл три 

годишния срок на 2015 г. С последваща заповед срока е удължен с 3  години 

– до 01.11.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към тази 

дата изтича срокът на настаняване, поради което от наемателката е подадено 

заявление за продължаване на наемното правоотношение. 

  Комисията по чл. 3 е разгледала подаденото заявление и след 

проверката е установено, че лицето и членовете на семейството му 

отговарят на условията за настаняване в общинско жилище и към момента 

нямат неразплатени задължения по сключения договор. Същата е взела 

решение за продължаване срока на наемното правоотношение с подалия 

заявлението наемател. 

В тази връзка Ви предлагам да вземете следното решение: 

   1. Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемното 

правоотношение на Христина Тодорова Пенчева /двучленно семейство/ – 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 26, вх. Д, ет. 

8, ап. 24 / двустаен апартамент/, до 01.11.2022 година.  

             2. Поради настъпили промени в жилищната нужда на наемателката, 

при възможност да й бъде предоставена гарсониера. 

            3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед за 

продължаване срока на настаняване в общинското жилище на наемателя 

по точка 1 и сключи анекс към договора за наем за продължаване на 

наемното правоотношение. 

 Завърших.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по 

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

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С  4 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Становища, предложения във връзка с тази докладната записка и 

проекта за решение? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 

на докладна записка с вх.№ 581. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   
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15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев 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 отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 623 

 

Със Заповед № 1249 от 30.10.2012 г. на Кмета на Община Разград 

в жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 26, вх. Д, ет. 8, ап. 24  са настанени 

Христина Тодорова Пенчева и членовете на семейството й, за който на 

01.11.2012 г. е сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 

години, считано до 01.11.2015 г. С последваща заповед на Кмета на 

Община Разград от 2015 г., срокът на наемното правоотношение е 

продължен с 3 /три/ години – до 01.11.2018 г., за което е сключен Анекс 

към договора за наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в 

рамките на шестте години, поради което от наемателката е подадено 

Заявление с вх. № АО-05-03-6814 от 05.09.2018 г. за продължаване на 

наемното правоотношение. 

  Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е 

разгледала подаденото заявление и приложените към него документи 

и след извършена проверка е установила, че лицето и членовете на 

семейството му отговарят на условията за настаняване в общинско 

жилище и към момента на подаване на заявлението, както и към 

настоящия момент нямат неразплатени задължения по сключения 
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договор за наем. Същата е взела решение за продължаване срока на 

наемното правоотношение с подалия заявлението наемател. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 46, ал. 4 от Закона за общинската собственост и 

чл. 18, ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията 

и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване 

под наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет – 

Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

 

    1. Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемното правоотношение на Христина Тодорова Пенчева /двучленно 

семейство/ – наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, 

бл. 26, вх. Д, ет. 8, ап. 24 / двустаен апартамент/, до 01.11.2022 година. 

    2. Поради настъпили промени в жилищната нужда на 

наемателката, съгласно предвидените в чл. 13 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград норми за жилищно задоволяване, при 

възможност да й бъде предоставена гарсониера. При липса на 

свободна такава, да се приложи разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

  3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед за 

продължаване срока на настаняване в общинското жилище на 

наемателя по точка 1 и сключи анекс към договора за наем за 

продължаване на наемното правоотношение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд гр.Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 5 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№582. 

Докладна от записка Галина Милкова Георгиева – Зам.- кмет на 

Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственика на законно построена в него сграда.  
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Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

61710.504.6259 по кадастралната карта на гр.Разград. В имота е изградена 

жилищна сграда, която е собственост на Хатче Алиева Чакърова. Получена 

е молба от собственика на сградата за закупуване на общинския имот. 

Имота е с площ от 316 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване, с адрес: гр. 

Разград, ул. „Никола Пенев” № 9. Изготвена е пазарна оценка от  оценител 

на недвижими имоти, която е в размер на 10 355 лв., без ДДС. Съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка тя възлиза на 992,80 лв.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 28 и чл. 28а от Наредба № 2 предлагам на Общинския 

съвет да приеме следното решение: 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с посочения идентификатор  по 

кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 316 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване, с адрес: гр. Разград, ул. „Никола Пенев” № 9 

на собственика на построената в него жилищна сграда Хатче Алиева 

Чакърова, на пазарна цена в размер на 10 355 лв., без ДДС, при данъчна 

оценка в размер на 4 992,80 лв.  

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор за продажба на имота, описан в т.1. 

Благодаря.  

  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по 

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

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№582. Моля гласувайте.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   
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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 отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 624 
 

Хатче Алиева Чакърова е собственик на жилищна сграда, 

съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 61, том 

6 рег. № 5817, дело № 635 от 23.07.2004 г. на нотариус Бойчо Костов – 

нотариус с рег.№ 282 по регистъра на Нотариалната камара. Сградата 

е изградена в общински поземлен имот с идентификатор 

61710.504.6259 по кадастралната карта на гр. Разград, одобрена със 

заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, с площ от 316 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10м), с адрес: гр. Разград, ул. „Никола Пенев” № 9. Имотът е актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2714/27.11.2015 г. С молба  до 

Община Разград собственикът на сградата е изявил желание да закупи 

гореописания имот. 

Изготвена е пазарна оценка от „Регпал” ЕООД гр.Разград – 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат рег.№ 

900300013/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 10 355 лв. (десет хиляди триста петдесет 

и пет лева), без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по 

чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх.№ 6705002568/11.09.2018 г. на Община 

Разград данъчната оценка на имота е в размер на 4 992,80 лв. (четири 

хиляди деветстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки). 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 28 и чл. 28а от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 
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1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2714/27.11.2015г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.504.6259 по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 

заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК,  с площ от 316 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10м), с адрес: гр. Разград, ул. „Никола Пенев” № 9, при граници на 

имота: имоти с идентификатори 61710.504.238, 61710.504.6258, 

61710.504.6247, 61710.504.6246 и 61710.504.6260 на собственика на 

построената в него жилищна сграда Хатче Алиева Чакърова, на 

пазарна цена в размер на 10 355 лв. (десет хиляди триста петдесет и 

пет лева), без ДДС, определена от оценител на недвижими имоти, при 

данъчна оценка в размер на 4 992,80 лв. (четири хиляди деветстотин 

деветдесет и два лева и осемдесет стотинки). 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор за продажба на имота, описан в т.1.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

 
 

С Т А Т И Я 6 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 583. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Зам.- кмет на 

Община Разград 

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 

Благоево, общ. Разград. 
Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане за 

учредяване право на ползване върху земеделска земя публична общинска 

собственост, находяща се в землището на с. Благоево за настаняване на 

пчелни семейства. 
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Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване, както и пазарна 

оценка от, оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 

пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия, 

регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 20, 

ал. 2 от Наредба № 16, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

решение: 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот - 

публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Благоево, 

общ. Разград за настаняване на пчелни семейства по заявление, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение.   

2. Определя цена на правото на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14. 

3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 

сключи договор за учредяване правото на ползване. 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК по околна 

среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и в ПК по законност, 

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

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, комисията 

подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, да докладвате за постоянната комисия по околна 

среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана ПК по околна среда, 

селско, горско, водно и ловно стопанство и с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и   

„въздържали се“,  подкрепи проекта за решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, очакваме доклада Ви за постоянната 

комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С  5 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладна записка? Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладната записка с вх.№ 583. 

Моля гласувайте.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   
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18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 625 

 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане 

за учредяване право на ползване върху земеделска земя публична 

общинска собственост, находяща се в землището на с. Благоево, общ. 

Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определена е частта от имота за настаняване на пчелните 

семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 

Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна 

оценка от инж. Невяна Иванова Найденова-Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения съгласно Сертификат рег. № 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 

Заявителят, имотът, границите на същия, пазарната оценка и 

данъчната оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 

над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 

при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 
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за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 

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

 
Р Е Ш И: 

 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот - 

публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 

Благоево, общ. Разград за настаняване на пчелни семейства по 

заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящото решение.   

2. Определя цена на правото на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 

сключи договор за учредяване правото на ползване. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд – Разград. 
 

/Приложение № 1 е неразделна част от решение №625 и е 

приложена към протокола./ 
 

С Т А Т И Я 7 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

вх.№584. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – Зам.- кмет на 

Община Разград 

Относно: Провеждане на публично оповестени неприсъствени 

конкурси за отдаване под наем на части от имот – публична общинска 

собственост. 

Заповядайте, господин Хасанов.  

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2, 

представляващ  апартамент със ЗП от 62,51 кв.м., съгласно Акт за 

общинска собственост № 751 от 10.04.2000 г., в който са обособени:   

• лекарски кабинет и чакалня, с площ от 30 кв.м., с 

предназначение – за амбулатория за първична дентална помощ и  

• лаборатория и сервизно помещение, с площ от 32,51 кв.м., с 

предназначение – за медико – техническа лаборатория.       

С Решение № 573 от Протокол № 43 от проведено заседание на 

26.06.2018 г. на Общински съвет Разград, имотът е включен в Програмата 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. и 

за него има проявен интерес за ползването му под наем. 

Разгледана е в комисията по чл. 2 от Наредба № 2 и е взето решение 

същият  да се предостави за конкурс за отдаване под наем по реда на 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград, за срок от 10 години.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост, предлагам да вземете следното решение:        

1. Да се проведат публично оповестени неприсъствени конкурси по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 

посочените по долу части на имот – публична общинска собственост, 

актуван с Акт за общинска собственост № 751 от 10.04.2000 г. обособени, 

както следва:  

• лекарски кабинет и чакалня, с площ от 30 кв.м., с 

предназначение – за амбулатория за първична дентална помощ, с адрес на 

имота: гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2 за лекари сключили 

договор с НЗОК, чрез РЗОК гр. Разград за оказване на първична дентална 

помощ, при начална месечна наемна цена в размер на 10,80 лв. /десет лева 

и осемдесет стотинки/, без включено ДДС; 

• лаборатория и сервизно помещение, с обща застроена площ от 

32,51 кв.м., с предназначение – за медико - техническа лаборатория, с 

адрес на имота: гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2 за специалисти, 

които извършват предписани от лекар по дентална медицина, специфични 

технически дейности и произвеждат специализирани медицински средства, 

при начална месечна наемна цена в размер на 117,04 лв. /сто и 

седемнадесет лева и четири стотинки/, без включено ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на частите от 
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имота описани в т. 1 и въз основа на резултатите от тях да издаде заповеди 

и сключи договори за наем. 

Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК социална 

политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по законност, 

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

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Стефанов, за постоянната комисия по 

социална политика.  

 

Г-н  Стефан Стефанов – Зам.- председател на ПК 

Госпожо Председател, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка и проекта за решение с 9 гласа „ЗА“,  „против“ и   „въздържали се“ 

няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси имате ли към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

584. Моля гласувайте.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 626 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2, 

представляващ  апартамент със ЗП от 62,51 кв.м., съгласно Акт за 

общинска собственост № 751 от 10.04.2000 г., в който са обособени:   



50 

 

• лекарски кабинет и чакалня, с площ от 30 кв.м., с 

предназначение – за амбулатория за първична дентална помощ и  

• лаборатория и сервизно помещение, с площ от 32,51 кв.м., с 

предназначение – за медико – техническа лаборатория.       

С Решение № 573 от Протокол № 43 от проведено заседание на 

26.06.2018 г. на Общински съвет Разград, имотът е включен в 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 г. и за него има проявен интерес за ползването му 

под наем. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 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 25 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведат публично оповестени неприсъствени конкурси 

по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 

посочените по долу части на имот – публична общинска собственост, 

актуван с Акт за общинска собственост № 751 от 10.04.2000 г. 

обособени, както следва:  

• лекарски кабинет и чакалня, с площ от 30 кв.м., с 

предназначение – за амбулатория за първична дентална помощ, с 

адрес на имота: гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2 за лекари 

сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр. Разград за оказване на 

първична дентална помощ, при начална месечна наемна цена в 

размер на 10,80 лв. /десет лева и осемдесет стотинки/, без включено 

ДДС; 

        

• лаборатория и сервизно помещение, с обща застроена площ 

от 32,51 кв.м., с предназначение – за медико - техническа лаборатория, 

с адрес на имота: гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 20, вх. А, ап. 2 за 

специалисти, които извършват предписани от лекар по дентална 

медицина, специфични технически дейности и произвеждат 

специализирани медицински средства, при начална месечна наемна 

цена в размер на 117,04 лв. /сто и седемнадесет лева и четири 

стотинки/, без включено ДДС.  
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2. Възлага на Кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на частите 

от имота описани в т. 1 и въз основа на резултатите от тях да издаде 

заповеди и сключи договори за наем. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№585. 

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

Община Разград 

Относно: Обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на 

запис на заповед за проект „Ремонт, обновяване на материално-

техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на гр. Разград“, 

финансиран по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Разград”, част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 
Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

На 29.09.2017 г. между Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие” и Община Разград е подписан 

Административен договор по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, за реализиране на 

проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за 

енергийна ефективност в образователните институции на територията на 

гр. Разград“. Проектът е на стойност 9 897 137,19 лв., като максималната 

стойност на безвъзмездната финансова помощ е до 9 853 637,19 лв., а 
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43 500 лв. са собствен принос на бенефициента Община Разград. Срокът за 

изпълнение на проекта е 30 месеца. 

Съгласно изискванията на чл. 15 и чл. 16 от  Раздел ІV. Плащания, 

техническо и финансово отчитане, Управляващият орган извършва 

авансово плащане в размер до 35 % от стойността на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ, при условие, че бъде предоставено 

обезпечение в пълния му размер за срок не по-малък от 34 месеца, 

посредством запис на заповед за размера на аванса, с приложено Решение 

на Общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението. 

Стойността на авансовото плащане е в размер до 3 448 773,02 (три 

милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет 

и три лева и две стотинки) лв., представляващи до 35 % от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

Предвид гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното 

решение: 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, представляващо до 35 % от стойността на 

предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към 

Бенефициента в размер до 3 448 773,02 лв. 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция 

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на запис на 

заповед без протест и разноски, платим на предявяване, който обезпечава 

пълния размер на авансовото плащане по договора. 

Завърших.  

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 

финанси и икономическа политика, ПК по общинска собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол; и в ПК по законност, 

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

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 
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Настоящата докладна записка и проекта за решение беше подкрепен 

в комисията по бюджет, финанси и икономическа политика, 7 общински 

съветника гласуваха „ЗА“, „въздържали се“ и „против“ няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта за решение. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със същия резултат,  6 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси имате ли към вносителя? Не виждам 

желаещи да задават въпроси. Изказвания, предложения във връзка с тази 

докладна записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 

докладна записка с вх.№ 585. Моля гласувайте.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  
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13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев 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 отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 627 

 

Община Разград има сключен Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-

0002-C01 от 29.09.2017 г. за финансиране на проект „Ремонт, 

обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните институции на територията на гр. 

Разград“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, 

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 

За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за 

изпълнение в АДБФП, е допустимо авансово плащане в размер до 35 

% от стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН 

безвъзмездна финансова помощ към бенефициента Община Разград, в 

размер до 3 448 773,02 лв. 
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Съгласно чл. 16, т. 3  от подписания АДБФП № BG16RFOP001-

1.023-0002-C01 при искане на средства за авансово плащане е 

необходимо и задължително условие Община Разград в качеството си 

на Бенефициент по договора да осигури учредяването/издаването в 

полза на Управляващия орган на обезпечение, гарантиращо 

авансовото плащане по АДБФП, посредством запис на заповед (по 

образец) или банкова гаранция (по образец) за размера на аванса, с 

приложено Решение на Общинския съвет, с което се разрешава 

поемане на задължението. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и 

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

местната администрация, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на 

авансово плащане по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-

0002-C01, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от 

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ (100 %) 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към 

Бенефициента в размер до 3 448 773,02 лв. 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши 

всички необходими действия за издаването в полза на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна 

дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие“ на запис на заповед без протест и разноски, платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане 

по АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и 

на Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 

приемането му. 

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

Административния съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 9 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

вх.№ 586. 
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Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

Относно: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 

Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на кабинети и регистратура за извършване на медицинска и 

административно – информационна дейности. 

Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Общински съветник, вносител 

Уважаеми колеги,  

Получено е писмо от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 

Разград, с което ни уведомява, че на 01.01.2019 г. изтича срока на 

договорите за наем на 25 /двадесет и пет/ бр.  кабинети и 1 /един/ бр.  

регистратура , предвид което е направено искане до Общински съвет 

Разград за приемане на решение за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на кабинетите с предназначение за извършване на 

медицинска дейност, а регистратурата за  административно-

информационна  дейност. 

    В баланса на дружеството е включена сграда находяща се на ул. 

„В.Левски“ № 1, в която се помещават кабинети за извършване на 

медицинска дейност и регистратура за административно-информационна 

дeйност. 

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от Наредба № 

3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 

или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия и писмо от 

Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, предлагам да вземем 

следното решение: 

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

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 

години на 25 броя кабинети с предназначение за извършване на 

медицинска дейност и 1 брой регистратура на първия етаж с площ от 15,5 

кв.м., което е ½ от общата площ с предназначение за административно-

информационна дейност.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на кабинетите по 

т. 1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 

Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие 

в капитала или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия, 

като началната тръжна наемната цена  да бъде съобразена с Приложение № 
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1 към Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

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

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

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК социална 

политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по законност, 

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

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта за решение и докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Стефанов, да докладвате за постоянната 

комисия по социална политика.  

 

Г-н  Стефан Стефанов – Зам.- председател на ПК 

Госпожо Председател, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка и проекта за решение с 9 гласа „ЗА“,  „против“ и   „въздържали се“ 

няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за комисията по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ние знаем, че статута на ДКЦ е малко по особен и всички кабинети 

се отдават изцяло и само за извършване на лекарска практика, обаче тука 

даваме и някаква регистратура. Вътре в тази регистратура какво ще се 

извършва, каква медицинска дейност ще се извършва.  



58 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Общински съветник, вносител 

Всеки знае, че преди да отиде на медицински преглед, трябва да 

мине през регистратура, да се регистрира, от там да бъде насочен към 

съответния специалист или лаборатория, да си плати таксата. Така че за 

извършване на тази дейност е необходимо да има и такова помещение, 

където специалистите към ДКЦ или към Център „Здраве“ да извършват 

тази дейност. За това регистратурата е отделена като дейност от 

предназначението на останалите 25 кабинета. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Удовлетворен ли сте от отговора? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не, но за предложения, мнения има време.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, 

господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Не случайно попитах, тъй като има закон за това как се отдават 

такива помещения в такива центрове. Лично аз считам, че регистратурата 

трябва да бъде със съвсем друго основание пак съгласно наредбата, но не е 

за осъществяване на медицинска дейност. И тук моля вносителя просто да 

прецизира и да постави текст, който е адекватен на наредбата. Не се 

извършва медицинска дейност, тук се прави регистратура. Естествено, че 

трябва да има регистратура, но не на такова основание, каквото е за 

извършване на медицинска дейност. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? Заповядайте.  

 

Г-н Наско Анастасов – Общински съветник, вносител 

Господин Христов,  1.26  Регистратура, на първи етаж, с площ от 

15.5 кв.м., с предназначение за извършване на административно-

информационна дейност. Не медицинска дейност.  
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Въпроса е на каква цена, колко пъти да го кажа това нещо.  

 

Г-н Наско Анастасов – Общински съветник, вносител 

Има наредба, има приложение към наредбата.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Аз считам, че в комисията по общинска собственост това нещо 

трябва да се прецизира тъй като явно не съм бил, може би ако бях там щях 

да поставя този въпрос, но регистратурата следва да бъде абсолютно на 

съвсем различна процедура от отдаването на кабинетите за медицинска 

дейност. На ниската цена се дават само тези кабинети, които ще 

осъществяват медицинска дейност. Тук се осъществява и както сте го 

написали административно-информационна дейност. Нито се лекуват 

зъби, нито бъбреци и т.н.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Правите ли предложение във връзка с докладната записка, господин 

Христов, за промяна или за изменение? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ще я направя в писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, ще го внесете в писмен вид. Докато това се случи давам 10 

минути почивка.  

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Продължаваме работата си по докладната записка на общинския 

съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол – Наско Анастасов, с вх.№ 

586, по която се отвори дебат преди обявената почивка. Божинел Христов 

си замина и не внесе предложението, което искаше да направи за промяна 

в докладната записка. Питам общинските съветници… Така ме уведоми, аз 

го питах когато тръгваше, така че имам информация от извора, както се 

казва. Имате ли изказвания или други предложения във връзка с тази 

докладна записка. Други предложения или изказвания по докладната 

записка, която касае „ДКЦ I Разград“ ЕООД? Не виждам желаещи. 

Прекратявам дебата и пристъпваме към поименно гласуване на докладна 

записка с вх.№ 586. Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.10.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан отсъства   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев 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 отсъства   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 628 
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В баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е включена 

сграда находяща се на ул. „В.Левски“ № 1, в която се помещават 

кабинети за извършване на медицинска дейност и регистратура за 

административно-информационна дeйност. 

Получено е писмо с вх.№ УД-01-09-575 от 10.10.2018 г. от 

Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, с което ни 

уведомява, че на 01.01.2019 г. изтича срока на договорите за наем на 25 

/двадесет и пет/ бр. кабинети и помещението на регистратурата, 

предвид което е направено искане до Общински съвет Разград за 

приемане на решение за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на 25 /двадесет и пет/ бр. кабинети и регистратура с 

предназначение за извършване на медицинска и административно-

информационна  дейности. 

  

   Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

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

администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от 

Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 

общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 

общински предприятия и Писмо с вх.№ УД-01-09-575 от 10.10.2018 г. 

от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

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

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

10 /десет/ години на кабинети: 

1.1  Кабинет № 3,  на първи етаж, с площ от 14.5 кв.м.; 

1.2  Кабинет № 15, на първи етаж, с площ от 6.8 кв.м, което е ½ 

от общата площ; 

1.3  Кабинет № 6, на втори етаж, с площ от 14.7 кв.м.; 

1.4  Кабинет № 7, на втори етаж, с площ от 14.3 кв.м.; 

1.5  Кабинет № 3, на втори етаж, с площ от 13.6 кв.м.; 

1.6  Кабинет № 2а, на втори етаж, с площ от 7.35 кв.м., което е 

½ от общата площ; 

1.7  Кабинет № 11, на втори етаж, с площ от 14.3 кв.м.; 

1.8  Кабинет № 10, на втори етаж, с площ от 14.00 кв.м.; 

1.9  Кабинет № 9, на втори етаж,  с площ от 14.2 кв.м.; 

1.10 Кабинет № 12, на втори етаж, с площ 14.5 кв.м.; 
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1.11 Кабинет № 19, на трети етаж, с площ от 17.1 кв.м.; 

1.12 Кабинет № 20, на трети етаж, с площ от 17.3 кв.м.; 

1.13 Кабинет № 21, на трети етаж, с площ от 35.9 кв.м.; 

1.14 Кабинет № 22, на трети етаж, с площ от 14.5 кв.м.; 

1.15  Кабинет № 23А, на трети етаж, с площ от 7.35 кв.м., което е 

½ от общата площ; 

1.16 Кабинет № 25, на трети етаж, с площ 29.00 кв.м.; 

1.17 Кабинет № 37, на трети етаж, с площ от 14.00 кв.м.; 

1.18 Кабинет № 37А, на трети етаж, с площ от 14.4 кв.м.; 

1.19 Кабинет № 30, на трети етаж, с площ от 14.3 кв.м.; 

1.20 Кабинет № 39, на четвърти етаж, с площ от 14.7 кв.м.; 

1.21 Кабинет № 45, на четвърти етаж, с площ от 14.7 кв.м.; 

1.22 Кабинет № 45А, на четвърти етаж, с площ от 15.00 кв.м.; 

1.23 Кабинет № 46, на четвърти етаж, с площ от 15.00 кв.м.; 

1.24 Кабинет № 53, на четвърти етаж, с площ от 14.5 кв.м.; 

1.25 Кабинет № 53А, на четвърти етаж, с площ от 14.3 кв.м. 

с предназначение за извършване на медицинска дейност. 

 1.26         Регистратура, на първи етаж, с площ от 15.5 кв.м., 

което е ½ от общата                  площ с предназначение за извършване 

на административно-информационна дейност. 

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на 

кабинетите по т. 1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, 

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

осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 

търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 

граждански дружества и чрез общински предприятия, като началната 

тръжна наемната цена  да бъде съобразена с Приложение № 1 към 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

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

Разград изпълнението на решението по т. 1 и т. 2. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 10 

        

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на последната докладна записка по 

точка първа от дневния ред на сесията днес с вх.№600. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

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

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми общински съветници, 

Ще ми позволите само да направя едно пояснение във връзка с една 

предходна, минала докладна записка. Става въпрос за госпожа Орешкова, 

надявах се тя да ме чуе, но така става, когато съветниците напускат 

преждевременно заседанията на Общинския съвет, така че ще го кажа на 

Вас. По спора, да наистина във фронт офиса не са приели заявлението на 

госпожа Орешкова, просто защото нямат такава бланка, нямат такова 

искане за издаване разрешително за ползване за басейн. Ние имаме 

разрешително за ползване на водни обекти, които включват и басейна. 

Освен това тука има и една такса 250 лв., която трябва да се плати нали за 

да подадеш едновременно и това. Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля по същество по докладната записка с вх.№600. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Мисля, че е важно е госпожо Председател, когато някой съветник 

обвинява администрацията, че не си е свършила работата. Журналистите, 

пишат ли? Продължавам нататък.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, чл.39 от Наредба №14, раздел 8 – „Други 

местни такси определени със закон“. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Господин Василев, давайте по докладната.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Ще Ви помоля за тишина в залата. Продължаваме работата си и тя е 

във връзка с докладна записка с вх.№600. Доктор Василев, моля да ни я 

представите. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря.  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

На територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К 

на обособена територия, която включва общините Разград, Кубрат, Завет, 

Лозница и Цар Калоян, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. 

заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание на 

Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с изрично 

решение на Общински съвет Разград по отделните точки от дневния ред. 

С писмо от Областният управител на Област Разград в качеството си 

на Председател на Асоциацията по В и К ни уведомява, че е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград на 14.11.2018 г. (сряда) от 14.30 часа, в зала 712 на Областна 

администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилник за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие и дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

периода 2017 – 2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите. 

3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-

Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на общините 

Попово и Опака. 

4. Други.  

Предлагам да вземете следното решение: 

Възлага на представителя на Община Разград в извънредното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
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територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

да гласува по точки 1, 2 и 3 от дневния ред, относно: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета за 2019 г.; 

2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

2017-2021 г.; 

3. Одобряване на текста и приемане на решение за подписване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-

Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на община 

Попово и община Опака, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във вр. с 

чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат решение 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2019 г. да 

е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева 

и петнадесет стотинки), оставям многоточия очаквам предложенията от 

Вас. 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

съгласуват Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 2017-2021 г., „да“ или 

„не“. 

Решение 3: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във вр. с 

чл. 2. 2б. „б“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационните услуги, членовете на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград, одобряват текста и вземат решение за подписване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-

Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на община 

Попово и община Опака.  
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Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 

среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по законност, 

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

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за околна среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, 1 - „против“, и  без „въздържали се“,  бе 

подкрепен проекта за решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана от 

постоянната комисия, имаше предложение празните места да се решат, 

какво да вземе като решение Общинския съвет сега на сесия, а не на 

комисии, така че с  6 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“, 

комисията подкрепи проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси във връзка с докладната записка 

към вносителя? Заповядайте, доктор Апти.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Аз искам да отправя въпроса към вносителя. Доктор Василев, при 

приемане на Бизнес плана за развитие, бихте ли информирали общинските 

съветници и обществеността, с колко процента ще се увеличи цената на 1 

кубик вода? Благодаря.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, докторе. Имаме представител на асоциацията, ще 

може тя да даде този отговор. 



67 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-жа Христина Лазарова – Финансов експерт Асоциация В и К 

Благодаря за дадената дума. За съжаление аз не съм се подготвила да 

кажа точно с колко процента ще се вдигне цената, но самият Бизнес план, 

който е качен на страницата на асоциацията има прикрепени всички 

справки, които дават предложената цена, защото казвам това е предложена 

цена, крайната дума за цената ще има КЕВР. По години, до края на 

програмния период 2021 г. С оглед на това, че 2017-2018 г. вече са изтекли, 

за 2019 г. предложената цената е 3,55 лв. на кубичен метър, като това е 

доста под социалната поносимост на цената за ВиК услуги, което е 4,81 лв. 

С всяка следваща година естествено имаме повишаване на цената. Това е и 

във връзка с необходимостта от инвестиции във ВиК съоръженията, и 

активите и това, че според сключения договор между Асоциацията по ВиК 

и ВиК оператора. Всички инвестиции в срока на договора се правят с 

негови средства, нали без привлечени други такива. Като процент, в 

момента цената, която действа е влязла в сила от 1 август 2016 г. Това е 

малко след сключване на договора, нали на основния договор, който е 

сключен през март 2016 г. и влезе в сила 1 май 2016 г. с решение на КЕВР 

и поради това, че имахме още през края на 2016 г. промяна в границите на 

обособената територия с влизането на Кубрат и Завет, и технологичната 

необходимост привеждане на всички правни аспекти в съответния ред и 

вид, и спазване на процедурите. Бизнес плана не беше преработен и внесен 

отново, чакаше се актуализацията точно на договора. Между другото в 

началото на 2018 г. имаме излизане на две членки и то не малки като 

територия – Попово и Опака и малко така пак бяхме в изходна позиция, но 

понеже вече е готова актуализацията на договора и ВиК оператора е 

предложил и преработен Бизнес план за остатъка до 2021 г. Процедурата е 

той да мине през гласуване на Общо събрание на членовете на 

Асоциацията по ВиК и тогава да бъде предложен на КЕВР, който нали вече 

комисията ще има своята дума за определяне на цената. Но тенденцията за 

увеличаване на цената не е, според мен, както се изказа навънка в 

кулоарите мнението, че неправилно се управлява предприятието. Значи 

това е един естествен процес, всички сме свидетели как и цените на 

енергийните разходи растат ежегодно. Все пак доставянето, добиването, 

преработката и отвеждането, в голяма степен е свързана с изразходване на 

енергийни разходи, повишава се и работната заплата, респективно нали 

минималната, има си своите основания. Аз обясних навънка, че 

формирането на цената става по определена наредба и с един т.нар. 

макрос, който е изготвен от КЕВР, където става нанасянето на основни 

данни, които после се преобразуват после съответно в крайни резултати 

автоматично на база заложени алгоритми.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за изчерпателния отговор. Доуточняващ въпрос? 

Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Доколкото разбирам, искате ние да се съгласим нашият представител 

в това общо събрание на Асоциацията по ВиК и последващото тяхно 

решение вече да отиде в КЕВР, предложение от 2,10 лв. да се вдига на 3,55 

лв., 70 % увеличение на 1 кубик вода. Правилно ли разбирам след 

изчисленията? 

 

Г-жа Христина Лазарова – Финансов експерт Асоциация В и К 

Аз не мога да кажа как да гласува Общинския съвет. 2,10 лв. е 

доставката на водата само. Значи имаме 8 стотинки за отвеждане на 

отпадните води, 17 стотинки за пречистване, което прави 2,35 лв., без 

ДДС., нали това е на основната вода. Вече по отношение на пречистването 

и на различните потребители, специално на промишлените…Крайната 

цена е 2,82 лв. с ДДС.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

А тази цена, която сега ни се предлага да вземем с ДДС ли е или без 

ДДС. 

 

Г-жа Христина Лазарова – Финансов експерт Асоциация В и К 

С ДДС е написано тук ясно, така я чета. 3,55 лв. е за 2019 г., 3,62 лв. 

за 2020 г. и 3,71 лв. за 2021 г. Съответно при социална поносимост на 

цената 4,81 лв. за 2019 г., 4,97 за 2020 г. и 5,14 лв. за 2021 г. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Апти?  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, съветник Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Тука мимоходом се спомена, че това отделяне на две общини, оказва 

ли влияние при формиране на цената или е минало така, абсолютно без 

никакво влияние? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-жа Христина Лазарова – Финансов експерт Асоциация В и К 

Реално новия модел ще заработи, т.е. казвам новия модел с двете 

общини, които влязоха и с двете, които излязоха, ще заработи от 1 януари 

2019 г. нали това, което са направили колегите. Аз в момента, един вид 

предавам нещо, което биха Ви казали те, и което сме обсъждали. Но как ще 

се отразят нещата и какво точно ще стане, това са прогнозни разчетни 

данни за цени и за всичко останало занапред, защото още не заработил, не 

е влязъл подаването и към Кубрат и към Завет, и съответно нали 

изваждането на Попово и на Опака. Но да, има някакво значение. Сега като 

процент също не мога да кажа, аз виждам, че очаквате от мен конкретни 

суми, не съм готова да ги дам за съжаление. Но все пак казваме, че колкото 

по-голям е мащаба, толкова повече пада цената нали? Имаме две общини, 

които по мащаб са по-големи от тези, които влизат.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Приключихте ли? 

 

Г-жа Христина Лазарова – Финансов експерт Асоциация В и К 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, съветник 

Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък, няма да правя предложение. 

Но искам само да Ви припомня, че тук в тази зала, от това място, когато 

вземахте решение за отделяне на Попово и на Опака, казвам го съвсем без 

задоволство и без да се хваля Ви казах, това ще се отрази на цената. Ето 

сега е момента, когато хората, които не вярват на това, което аз казвам да 

го чуят и да си го начукат в кратунките, да им е ясно, че всяко решение, 

което вземат под какъвто и да е натиск или по лична воля, има 

дълготрайни последици за всички в Община Разград. И в момента, 

госпожо Димитрова, когато можехте да се обаждате и ланкахте глупости 

тогава, ето сега се вижда колко не сте били права. И всички тука като си 

пишем как ще се увеличи и с какъв ужасен процент, това е плод и на 

решенията, които вземахте за да угодите на областните управители на 

Разград и на Търговище. Благодаря Ви.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Реплика ли? Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ще започна, господин Димитров, от последното Ви изречение. Да, 

Вие тогава наистина казахте, че това ще има… Всички ние почти бяхме 

сигурни, че ще има някакво нали. Не съм съгласен, това за областните 

управители. Вие не сте гласували за областните управители, а гласувахте 

заради това да може една друга Асоциация да може да се консолидира и да 

ползва всички средства, които предоставя държавата, а те са вече 1 млрд. и 

500 млн. лв. За съжаление поради причини, които всички ние знаем нашата 

Асоциация все още не е консолидирана. И тогава, и сега ще използвам 

възможността да поздравя Общински съвет-Разград, защото взе мъдро, 

държавническо решение, колкото и да не ни харесва това, което се случва. 

Освен това на мен много ми се искаше в момента да има представител не 

на Асоциацията, а на ВиК дружеството, за да може в подробности да ни 

информира по отношение на цената, дори и те да са прогнозни. Защото по 

неофициални данни от директора, нали лично аз знам, че това…, вярно е, 

че две общини напуснаха, но в същото време експлоатацията на система – 

Дунав е сведена до минимум, т.е. паднали са експлоатационните разходи, 

защото в последните няколко години ВиК-Дунав със собствени средства е 

успяло да възстанови голяма част от сондажните кладеници на 

територията на Община Разград. Така че в много големи обеми се ползва 

вода, която е изцяло тук от нас. Така че експерт по водоснабдяване би 

могъл да каже каква е разликата в сумите, които сме плащали преди при 

наличието на още две общини, и които сега тепърва ще плащаме пак. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Дуплика, заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Аз само за секунда ще взема отново думата. Но това „аууу“, някои 

Вие, като вълчица гладна от втората банка…  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Общинският съвет взе държавническо решение, взе решение, което 

сега ще бъде платено от всички жители на територията на Община Разград, 

благодарение на мъдрите държавнически решения на своите избраници. 

Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев, да изразите становище.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, ако трябва да сме коректни и точни, ние не 

знаем каква цена ще предложи Асоциацията по ВиК на Търговище и на 

съседните области и заради това е малко некоректно… 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да се изслушваме, така както вас 

Ви изслушват, така да изслушвате и Вие. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Прощавайте, че Ви прекъсвам господин Кмете и председателке, но 

решенията, които тук трябва да вземаме са единствено и в полза на 

гражданите, които са гласували за нас. Не ме интересува в Попово, в 

Шумен, в Търговище. Интересува ме само това, че благодарение на част, 

не цялата, на това, което тук взехте в тази зала и аз участвах в гласуването, 

но бях против, сега се отразява на тези от 2,50 лв. на 5, на 7, на 8 лв., които 

ще стане водата за всички в Разград. Това е последицата и от нашите 

решения. Това исках да кажа, благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения? Заповядайте, господин Вели.  

 

Г-н Рейхан Вели – Независим общински съветник 

Искам да направя предложение, на това извънредно събрание на 

Асоциацията по ВиК, представителят на Община Разград да гласува по 

точките 1,2 и 3, със „ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност да ми го представите в писмен вид? Други 

предложения относно гласуването на представителя на общината? Други 

изказвания, други предложения във връзка с докладната?  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Това анблок ли ще се гласува или поотделно? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Ами трябва да вземем такова решение. Ако направите предложение 

да се гласува отделно, ще го гласуваме отделно. Аз не мога да взема такова 

решение. Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Имам процедурно предложение, всяко едно решение поотделно да се 

гласува от Общинския съвет.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искате да кажете, гласуването по отделните точки, да бъде само по 

себе си гласувано от общинските съветници? Добре, разбрах Ви. 

Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, съвсем накратко. 

Уважаеми колеги, обсъждания въпрос още веднъж ни създава повод 

да се върнем към дискусии, които вече сме провеждали и към констатации, 

които сме правили и още веднъж да видим, колко е важно да се оцени, че 

водата не е обикновена стока, а е въпрос, към който най-добре би било 

централната законодателна и изпълнителна власт да вземат отношение и да 

се ангажират по-пряко. Защото сегашното състояние във водния сектор 

стига такива изкривявания, при които райони като нашия – Добрич и някои 

други, да плащат хората цена на водата в пъти повече, отколкото в други 

райони, където примерно се позовават на гравитачния метод на доставка 

на водата. И възможните решения, за които все още няма политическа воля 

в управляващите мнозинства, в законодателната власт, а и в централната 

изпълнителна власт, която сега упражнява тази власт е едно възможно 

решение, което от години се коментира и сред професионалистите, и сред 

нашата общественост. А то е при тази структура на осигуряването на 

водата за населението в Република България и наличието на т.нар. ВиК-а 

оператори, върху които държавата има контрол, респективно и общините, 

трябва внимателно да се обсъди въпроса дали значението на водата не 

налага определянето на цените да не бъде така по райони, примерно за 

Разград и Добрич, където помпажната вода и ползването на 

електроенергия и други разходи водят до такава голяма цена, да бъде за 

цялата страна еднаква цената. И второто, което е пак с тази прословута 

консолидация, при наличието на 264 общини и възможности всяка една 

община да се формира собствена политика, дали е правилна или 

неправилна е отделен въпрос, се стига до такива нежелателни явления. И 

трябва този, който има тези правомощия да постъпи така, както постъпиха 

със създаването на бившите окръжни болници. Решава се от централната 

власт и въпроса с ВиК-а операторите, само така може да бъде решен. 

Иначе оставянето за боричкане между отделните общини и Общински 
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съвети няма да доведе до добри резултати. И може би редно Кмета на 

общината, като представител, там където е възможно пред министерствата 

и пред органите на централната изпълнителна власт и пред тези, които 

имат възможност на законодателни инициативи или промяна на 

нормативната уредба да излага постоянно и системно всички тези 

съображения свързани с интересите на населението от Община Разград. 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, господин Димитров. Други предложения има ли 

във връзка с докладната записка? Не виждам. Ще Ви зачета 

предложението, което е направено от съветник Рейхан Вели, което 

предстои да гласуваме, а то е по докладна записка с вх.№ 600 от 17.10.2018 

г., в проекта за решение по точките – първа, втора и трета, представителят 

на Община Разград да гласува със „ЗА“. Има процедурно предложение, 

което постъпи след това от доктор Левент Апти, да гласуваме поотделно за 

всяка една от точките. Това процедурно предложение сега подлагам на 

гласуване. Стана ли ясно? Подлагам на гласуване процедурното 

предложение, да гласуваме точките от предложението на Рейхан Вели 

поотделно. Моля гласувайте.  

 

С 11 гласа - “ЗА“, „против“- 1, „въздържали се“- 4, процедурното 

предложение на доктор Левент Апти не се приема. 
 

Пристъпваме към гласуване на предложението на общински 

съветник Рейхан Вели. Зачитам Ви го още веднъж, по докладна записка с 

вх.№ 600, в проекта за решение по точките – първа, втора и трета, 

представителят на Община Разград да гласува със „ЗА“. Моля гласувайте.  

 

С 10 гласа - “ЗА“, „против“- 7, „въздържали се“- 3, 

предложението на господин  Рейхан Вели не се приема. 
 

Въпреки това, очаквам Вашите предложения за това как 

представителят на Община Разград да гласува. Заповядайте, доктор Апти.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Аз предлагам по първа точка – „ЗА“, втора точка „въздържал се“ и 

трета точка – „ЗА“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ми представите ли в писмен вид? Изчакваме да получа в писмен 

вид предложението, което току-що обяви съветник Апти. И така, 

постъпило е предложение от общински съветник Левент Апти във връзка с 
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проекта за решение по докладна записка с вх.№ 600 – по т.1. 

представителят на Община Разград, да гласува „ЗА“, по т.2. - „въздържал 

се“, по т.3. – „ЗА“. Подлагам това предложение на гласуване, моля 

гласувайте.  

 

С 18 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“- 2, 

предложението на доктор Левент Апти се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 600 в 

цялост, с приетото предложение на съветник Левент Апти. Моля 

гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 629 

 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на 

територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на 

обособена територия, която включва общините Разград, Кубрат, 

Завет, Лозница и Цар Калоян, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 

г. заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 

на Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с 

изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 

С писмо с изх. № АВиК-Рз-032 от 12.10.2018 г. Областният 

управител на Област Разград в качеството си на Председател на 

Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 

Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград на 14.11.2018 г. (сряда) от 14.30 часа, в зала 712 на 

Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 

от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие и дейността на 
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„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

периода 2017 – 2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите. 

3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № 

АВиК-Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет 

и отпадане на общините Попово и Опака. 

4. Други.  

С горепосоченото писмо е предложен и проект за решения по т. 1, 

т. 2 и т. 3 от дневния ред, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

вр. с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат 

решение препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2019 г. да е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди 

четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки). 

 Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, съгласуват Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

2017-2021 г.  

Решение 3: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

вр. с чл. 2. 2б. „б“ от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, одобряват текста и 

вземат решение за подписване на Допълнително споразумение № 1 

към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016 г., с оглед 

промяна на границите на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на 

общините Кубрат и Завет и отпадане на община Попово и община 

Опака.   
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 

17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Разград, с 18 гласа 

„ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, 

 
Р Е Ш И: 

 

Възлага на представителя на Община Разград в извънредното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, да гласува по точки 1, 2 и 3 от дневния ред, 

относно: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета за 2019 г.; 

2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

2017-2021 г.; 

3. Одобряване на текста и приемане на решение за подписване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № 

АВиК-Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет 

и отпадане на община Попово и община Опака, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

вр. с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат 

решение препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2019 г. да е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди 

четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки).  – 

„ЗА“. 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, съгласуват Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 

2017-2021 г.  – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Решение 3: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 



77 

 

вр. с чл. 2. 2б. „б“ от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, одобряват текста и 

вземат решение за подписване на Допълнително споразумение № 1 към 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна 

на границите на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на 

общините Кубрат и Завет и отпадане на община Попово и община 

Опака.  – „ЗА“.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

/ Проекта за бюджет за 2019 г. на Асоциацията по В и К на 

обособената територия – на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, 

Кубрат, Завет обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград и Допълнителното споразумение №1 към Договор №АВиК-Д-

002/18.03.2016 г. са неразделна част от Решение №629 и са приложени 

към протокола./ 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред на днешното 

заседание. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към точка втора, в която, както Ви информирах в 

началото на заседанието при гласуването на дневния ред, ще чуем 

господин Тахиров - Директор на Дирекция „Програми и околна среда“ във 

връзка с предложението направено и прието в ПК по законност, превенция 

на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзка с НПО. Имате ли готовност, господин Тахиров? 

Заповядайте, слушаме Ви.   

 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 

среда“ 
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Уважаеми дами и господа общински съветници,  

По отношение на миризмите, които се появяват в гр.Разград, 

последно такова събиране на експертно ниво се състоя на 15 октомври по 

инициатива на Директора на РОСВ-Разград  - господин Атанасов. На тази 

среща бяха поканени представител на „БИОВЕТ“ в Разград, като 

собственик на пречиствателната станция-ведомствената на предприятието, 

представител на „Водоснабдяване-Дунав“, като дружество експлоатиращо 

градската пречиствателна станция, представител на Община Разград – аз 

бях на срещата, представител на РЗИ-Разград и експерти от Регионалната 

инспекция. На срещата стана ясно, че към днешна дата, т.е. към дата 15-ти 

все още не са обобщени резултатите и тепърва предстои да бъдат 

анализирани. На база миналогодишните резултати, които са замерени и 

където имаше многократно превишаване на емисиите на сероводород, РЗИ 

е изготвил Доклад относно влиянието му върху населението. И като 

обобщение в този Доклад е посочено, че има отрицателен ефект, негативни 

върху населението. Ние все още не сме го получили този доклад тъй като 

скоро е изготвен, но навярно тези дни ще я получим и ще запознаем 

желаещите със съдържанието му. Други въпроси, които бяха разисквани по 

отношение на двете пречиствателни станции в Западна промишлена зона, 

тъй като има съмнение от извършените миналогодишни замервания в 

ж.к.“Лудогорие“, където беше мобилната станция на Изпълнителната 

агенция по околната среда и беше стационирано допълнително до 

площадките на двете пречиствателни станции. Искам да кажа за тези, 

които не знаят, че имотите са един до друг и граничат двете 

пречиствателни станции – и градската, и ведомствената на „БИОВЕТ“. Тъй 

като се установи, че има и там завишаване на концентрацията на 

сероводород, естествено като обичайни заподозрени са двете 

пречиствателни станции, като към днешна дата проверките на държавните 

разследващи органи и контролни органи все още продължава и не е 

установен конкретно източникът, тъй като става въпрос за изпускане на 

емисии от неорганизиран източник и това е залпово изпускане, т.е. 

разбирайте, че нямаме постоянно емитиране на такива емисии от един 

организиран източник като комин – да речем, където директно да се 

установи кой е точно причинителя. И в тази връзка Директора на РИОСВ 

поиска информация, всяко отделно дружество експлоатиращо двете 

пречиствателни станции до този момент, какво е направило и какво 

предвижда в бъдеще. По отношение на градската пречиствателна станция, 

през тази година са възложени от дружеството експлоатиращо 

пречиствателната станция „Водоснабдяване-Дунав“, изготвили са актуални 

прединсвестиционни проучвания-анализи за реконструкция и 

модернизация на пречиствателната станция. Само да припомня, такива 

бяха изготвени през 2015 г., обаче състава и количествата на водите във 

ход на пречиствателната станция бяха променени. Бяха променени тъй 
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като, когато бяха направени тези предварителни проучвания, влизаха част 

от водите до 2015 г. от „БИОВЕТ“, след това се установиха, след това 

започнаха да се поемат водите от „Амилум“ за пречистване и в тази връзка 

се наложи изготвянето на актуални прединвестиционни проучвания. Те са 

готови, осигурено е финансиране от Министерството на регионалното 

развитие чрез Община Разград, в момента предстои възлагане на идейно 

проектиране и се надяваме до края на годината да имаме идейни проекти 

за реконструкция и модернизация. И догодина ще се търсят средства за 

инженеринг, т.е. работно проектиране и строителство. Това е по 

отношение на градската пречиствателна станция. По отношение 

пречиствателната станция на „БИОВЕТ“, започнали са и са приключили 

строително-монтажните работи по изграждане на физико-химично стъпало 

за пречистване на отпадните води между механичното стъпало и 

биологичното стъпало, т.е. за отнемане на химичните вещества, които 

възпрепятстват нормалната работа на биологичното стъпало. 

Съоръжението е било изградено, в момента е в изпитателен режим, 

официално не е пуснато в експлоатация, тъй като трябвало да приключат 

чисто административни процедури за официално пускане в експлоатация, 

увериха че максимално кратко време това ще приключи. Другото, което ни 

казаха само по отношение на измерванията, последното което беше през 

септември месец да отбележа в ж.к.“Лудогорие“. Пак е констатирано 

замърсяване, обаче е било в пъти по-ниски концентрации спрямо миналата 

година. Това беше в общи линии самата среща, която се проведе по 

инициатива на РИОСВ-Русе. Благодаря Ви. Ако имате допълнителни 

въпроси, с които мога да Ви отговоря… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Тахиров, за изчерпателната информация. 

Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз въпроси нямам. От името на постоянната комисия благодаря на 

администрацията и на господин Тахиров за отговора, който ни предостави.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Извинявам се. Понеже сме в точка разни, тъй като в мое отсъствие 

господин Василев е казал, че не е вярно, че не са ми приели документите за 

разрешителното за плувния басейн, само искам да уточня, че долу в 

гражданския офис не само не ми предложиха да платя такса, а не знаеха 
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какъв да бъде размера на таксите. Така че искам този елемент да се 

доуточни, наистина да ми кажете, колко наистина е таксата. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Орешкова, не съм казал… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев, извините ме моля Ви се, госпожо Орешкова, и Вие. 

Много ясно искам да стане на всички, че когато искате да вземете 

отношение по някое изказване, трябва да присъствате в залата. Това е. 

Нямаше Ви тука. Това че 2/3 от сесията Ви няма, това не означава, че може 

да се включвате по някакъв въпрос, който е отминал във времето назад, 

когато си решите. Благодаря Ви. Ще Ви помоля да се съобразявате с това. 

Заповядайте, съветник Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз искам да кажа нещо за Регионалната инспекция по околна среда и 

водите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, благодаря Ви. Аз помолих тук да изслушаме нашия 

представител, защото проблемът с обгазяванията, миризмите в Разград 

продължава да тормози нашите съграждани и наистина трябва да се вземат 

някакви мерки, най-малко и да не кажа без да има някакви лостове за 

въздействие нашият представител господин Тахиров. Но аз съм 

изключително притеснен от писмото, което беше разпространено в 

постоянната комисия, в отговор на господин Монев от Директора на 

Регионалната инспекция. Значи там се казва, че на 17.10 в сградата на 

РОСВ-Русе се е поровела работна среща с представители, така, така, за 

неприятните миризми и всички в момента изпълняват конкретни мерки за 

решаване на проблема. Като изходящия номер на това писмо е един ден 

преди това на 16-ти, което показва, че директора освен с властта да решава 

проблеми има и някакви необичайни екстрасенсорни такива дарби, за да 

знае какво за следващото заседание, на следващия ден ще бъде решено. 

Или другото, което е възможно и от, което аз се страхувам, че чисто 

проформа държавните институции, които могат да съдействат за решаване 

на този проблем ни мятат на въртележката с извинението, че изпълняват 

конкретни мерки и решават проблема. Още веднъж, и преди съм казвал, че 

ние като Общински съвет трябва да вземем някаква категорична позиция, а 

не просто да призоваваме с декларации и да приканваме този и онзи да си 
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свършат работата. Ще помоля и кмета, и общинската администрация да 

съдействат за този процес, като и те предложат какви мерки в 

правомощията на Общинския съвет могат да бъдат взети за да съдействаме 

наистина не просто на думи, а с решения за това, колкото се може по-скоро 

да бъде решен този проблем. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Тахиров. 

 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 

среда“ 

Само една доуточняваща информация. Прав сте, господин Димитров, 

подвел съм Ви, не на 15-ти, понеделник, на 14-ти беше срещата. По 

отношение на мерките, лично мое мнение и съм категоричен в това, докато 

не оставим държавата, т.е. държавните разследващи органи и контролни 

органи да установят конкретно самата причина, причинителя, няма как да 

предприемем конкретни мерки, което наистина да доведе до резултат. 

Всичко останало, според мен няма да даде необходимия резултат и ще си 

продължат проблемите. И мисля, че основният ресурс и лостове, и 

механизми за въздействие са именно тези органи, нека да ги оставим да си 

свършат работата. А ние през това време им оказваме пълно съдействие за 

да си изпълняват функциите. Благодаря за вниманието.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз нямаше да вземам отношение по въпроса, тъй като и на 

следващата сесия ни предстои колеги, да разгледаме една докладна записка 

от колегата Божинел Христов, касаеща частично търсене на решение на 

проблема, но първо по отношение на писмото на РЗИ, което не било 

получено от общината, ако не могат да го намерят има го качено на 

страницата на „Кауза Разград“. Второ, ние четири години чакаме 

контролните и проверяващи органи да си свършат работата, 4 години. Не 

трябва по този начин да подхождаме. Общината, Кметът, 

администрацията, Общинският съвет имаме достатъчно лостове, трябва да 

намерим решение в името на хората. Тук не говоря за политика, не говоря 

за дивиденти, говоря за решение в името на хората и здравето на всички 

ни. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Димитров. 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Колега Монев, от държавата няма да бъде получена никаква реална 

подкрепа. А за това, какво конкретно общината може да направи, няма 

нужда да се открива топлата вода, а да се види какво правят общините като 

– Габрово, Русе, Варна, Бургас, Девня, Лом и много други. А то е, да 

вземат нещата в свои ръце по отношение на оказване на натиск за 

санкциониране на всеки един нарушител на законодателството. И от 

нашият Кмет сега се иска да направи нещо ясно и просто, то е да приеме 

протегнатата ръка на четирите фирми от Разград, които са готови да 

заделят паричен ресурс и да бъдат изградени мобилните станции за 

контрол върху честотата на атмосферния въздух поне за някакъв период от 

една, две години, с което ние ще можем да даваме конкретен фактически 

материал и данни в случаите на констатирани нарушения. Останалото са 

празни приказки и няма да доведат до никакъв конкретен резултат.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Поради изчерпване на дневния ред за днешната сесия 

в 16:27 часа, закривам заседанието на Общински съвет-Разград.  

 

 

 

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Емине Хасан/ 

 

 

 

 

 

 
 

 


