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П Р О Т О К О Л 

                                                   № 52 

 

 
От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 26.02. 

2019 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  30. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 27 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Емине 
Хасан, Стоян Димитров и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Ахтер 

Чилев, Мариан Иванов и Фатме Селим.  

 

/ 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; г-н Гюнай Хюсмен – 

Областен управител; г-н Стоян Иванов - Управител на „Водоснабдяване 
Дунав“ ЕООД гр.Разград; представител на В и К Асоциацията-Разград; 

представители на общинска администрация; журналисти и граждани. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички, при регистрирани 27 общински съветника за 
днешното редовно заседание на Общински съвет – Разград, откривам 

сесията. Информирам, че по уважителни причини на днешното заседание 
отсъстват Ахтер Чилев, Мариан Иванов и Фатме Селим, които по 

надлежния ред са пуснали своите уведомления за това. Дежурен секретар 

на днешната сесия ще бъде Хасан Хасанов до идването на Емине Хасан, 

която до колкото разбрах ще закъснее. Пристъпваме към обсъждане на 
дневния ред. Той Ви е предложен в две точки: 

1. Докладни записки 

2. Текущи 

Преди обаче да се произнесем по него пропускам това, че в звеното 

по чл.29а от ЗМСМА своето искане за изказване пред Общинския съвет е 
депозирал Маню Манев.  В искането му са изложени въпросите, които той 

настоява да зададе пред Общинския съвет. Виждам, че е в залата. 
Заповядайте господин Манев. Докато се предвижвате до микрофона искам 

само да Ви напомня, че времето Ви за изказване е в рамките на пет минути 

и ще Ви помоля да се придържате към това изискване от правилника за 
дейността на Общински съвет – Разград.  
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 Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

Добър ден. 

Първото, което отдавна не съм се изказвал, от октомври 2018г. 
Значи последното ми изказване, беше исках от господин Кмета на 

Разград да не се заяждаме един други, а да видим доброто общество на 
Разград как можем да излезем от тази икономическа и политическа криза. 
Но след моето изказване, господин Кмета на Разград ме заплаши, че ще ме 
съди. Ами аз изчаквам, от три месеца изчаквам да ме съди. Значи на 
основание, Вие не знам, господин Кмете, дали познавате закона на 
политическите партии. На основание чл.6 и чл.7, чл.14, т.1 и т.4, чл.17, т.1 

и т.4 и чл.20 Вие нарушавате закона за политическите партии. Е къдей 

закона. Значи ние до тук бяхме. 
 

Г–н Иво Димитров  – “Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

Няма да чета, защото нямам време. Там е въпроса, аз исках да 
попитам заместник - кмета на Разград, чрез подаването на господин Кмета. 
Защо господин Кметът на Ясеновец не седи на работното си място? Значи 

това означава, че аз най-малко ходих пет пъти в село Ясеновец в 
кметството, той го пише „ Аз съм в отпуска“. Ама извинявайте, господин 

Кмете, на Разград, защо е все е в отпуска? Значи моите хора ходиха най - 

малко три или четири пъти, също отпуска. До кога е отпуска, колко време е 
отпуска. Това е едното. Второто до колкото имам някаква информация, 
днес ще се разглежда, ако се разглежда увеличаването на водата с 0.60 ст. 
Значи, казвам до сега, значи имам някаква информация, но не знам тази 

информация дали е вярна. Тези 0.60 ст.извинете народа е много беден. Аз 
призовавам общинските съветници на град Разград заедно с Българската 
Социалистическа Партия и другите опозиционни политически формации 

да отхвърлят това решение, проекто решение по-точно за увеличаване на 
водата. Това е второто. Третото, което се получава в Разград, значи 

получих информация от „Орел“. Значи там трябва трябва да се изкоренят 
около 40 дървета. Не знам до колко е вярно, но това е вярно  моля Ви да 
отмените това решение, да изкорените тези дървета. Аз просто уважавам 

всичките, но това нещо, което се получава, е абсолютно безобразие. Значи 

в Ясеновец, значи аз предлагам ще подложа на следващото заседание на 
Общински съвет 2019 г. след избирането на новите общински съветници, 

значи ще се заседава три пъти, официално. Два пъти ще се заседава, ще се 
разглеждат някакви точки и на третия ден ще се гласува. Това означава: 
сряда, четвъртък и петък.    
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Г–н Иво Димитров  – “Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

Не, тука в Разград. Говорим за Общински съвет – Разград. Значи не 
искам да се заяждам с никого, значи уважавам всички политически 

формации, не зависимо кои са те и по какви причини влизат в Общинския 
съвет, но единственото, което моля заместник - кмета на Разград, да 
предупреди своите хора да не заплашват нашия кандидат за кмет на 
Ясеновец, защото казаха, че ако тя се кандидатира ….  

 

Г–н Иво Димитров  –“Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

За сега е бившия директор на училище – Ясеновец, която беше 
уволнена по безцеремонен начин. Извинете, че не мога да кажа точната 
дума. Значи тя, ако се кандидатира тя казва, че ще се случи, значи ще се 
случи. Тя ще бъде с гражданската квота на Разград, а на Ясеновец. 

Извинявам се. Значи получава се деформация в Разград. Значи, е къде е , не 
искам да занимавам общинските съветници, ей къде е нашето предложение 
за предизборната ни кампания. 63 точки за спасяването на Разград от 
обезлюдяване на Разград. Значи Разград, значи тука, което се дава, значи 

Вие… последното, което искам да кажа, че Разград се дава около 33 000 

население. Ама извинявайте, господин Кмете, явно някой Ви е заблудил 

или просто такава Ви е изгодата. Значи Разград неофициално, която имам 

някаква информация е около 16 000 човека, заедно с ЖК“Орел“. На какво 

основание Вие казвате, че Разград сме около 33 000 човека. Извинявайте. 
 

Г–н Иво Димитров  –  “Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

Не без Ясеновец. Значи за Ясеновец, значи там…  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Манев, само да Ви предупредя, че времето Ви изтича. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на Община Разград 

Свършвам. Разград е абсолютно какафония и беззаконие. Благодаря 
за вниманието. 

 



4 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. 
 

Г–н Божинел Христов  – ПП“Кауза Разград“ 

Госпожо Председател, може ли поне да се запознаем с точките за 63, 

ама те 23 да ги прочете? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, не се открива дебат по изказванията на 
гражданите. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Изключително внимателен ще бъда след изказването на господин 

Манев. Разбира се той сигурно си има…не, не дебат, господин Монев. Не, 
никакъв дебат. Аз в цялото изказване ми направи така добро впечатление. 
Може би господин Манев има впечатление от работата на определени 

кметове. И сега не мисля, че Общинският кмет, нали е отговорен за това 
дали някой селски кмет не ходи на работа. По – скоро господин не, не, 
господин Димитров.  

 

Г–н Иво Димитров  – ПП“Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нека политическата сила, която е издигнала този кмет да му търси 

отговорност, кога ходи на работа. Това не е работа..това не е работа на … 

Сега веднага реакции в дясно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

Г–н Иво Димитров  – “Реформаторски блок“ 

Кой подписва отпуските на кметовете? Затова Вас гледаме. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Пристъпваме към  разглеждане на дневния ред за 
днешното заседание: 

1. Докладни записки 

2. Текущи 
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Имате ли въпроси или предложения във връзка с така предложения 
дневен ред? Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 54 ал. 4 от вашия правилник, предлагам в днешното 

заседание да бъде включена, по извънредния способ, докладна записка с 
Вх.№ 91 от 25.02.2019 г. тя е относно: Определяне на пасищата, мерите и 

ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване 
за стопанската 2019/2020 година. Основанието е това, че като общ 

административен акт, срока за публично обсъждане изтече след комисиите  
и поради тази причина се налага да я внеса по извънредния способ на 
сесия. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Подлагам на гласуване влизането на Докладна записка 
с Вх.№ 91, която Ви беше представена от зам.-кмета Галина Георгиева. 
Моля гласувайте за нейното включване. 

 

С 24 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

влизането на докладна записка в дневния ред с Вх.№ 91 се приема. 

 

Сега пристъпваме към гласуване на дневния ред в цялост. Моля Ви 

да гласувате.  
 

С 23 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 първата от тях е с Вх.№ 67. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 
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ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 

година, приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019   г. на 

Общински съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински съветници,  

Община Разград е собственик на имоти – мери и пасища по землища, 
както следва:  

- с. Пороище – имоти №№ 000222, 217019; 

- с. Дряновец – имоти №№ 000077, 000087, 000093, 000104, 000114, 

000117, 000138, 000153, 051001; 

- с. Дянково – имоти №№ 000033, 000040, 000075, 000076, 000078, 

000079, 000081, 000082, 000092, 000093, 000094, 000096, 000099, 000100, 

000104, 000107, 000117, 000118, 000120, 000121, 000125, 000126, 000127, 

000128, 000132, 000134, 000135, 000139, 000140, 000151, 000188, 000190, 

000200, 000201, 000202, 000203, 000204, 000205, 000206, 000207, 000208, 

000209, 000213, 000227, 000232, 000233, 000234, 000258, 000272, 000290, 

000406, 000408, 000434, 000454; 

- с. Мортагоново – имоти №№ 00032, 000046, 000059, 000069, 

000095, 000138, 000143, 000166; 

- с. Ушинци – имоти №№ 000132, 000136, 000170, 000177; 

- с. Побит камък – имоти №№ 000015, 000050, 000051, 000061, 

000064, 000070, 000072, 000115, 000126; 

- с. Радинград – имоти №№ 010001, 012023, 013005; 

- с. Раковски – имоти №№ 62089.6.118, 62089.7.140, 62089.7.141, 

62089.7.143, 62089.8.151, 62089.10.118. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост за 2019 година и към тях е проявен 

интерес за наемането им. 

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 2019 

година Ви предлагам да вземете следното решение: 
1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по 

Протокол №51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 
§1. В т.3 „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 
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управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 3.1. се изменя така:  
„Наем, аренда : 390136 лв.”   

§2. В т.3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 
имотите, предмет на процедури през 2019 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.1.1. се изменя и допълва, както следва: 
 „Мери и пасища – 245 имота, с предстоящи процедури 134 имота, 

както следва:” и се добавят: 
Землище Пороище – имоти №№ 000222, 217019; 

Землище Дянково – имоти №№ 000033, 000040, 000075, 000076, 

000078, 000079, 000081, 000082, 000092, 000093, 000094, 000096, 000099, 

000100, 000104, 000107, 000117, 000118, 000120, 000121, 000125, 000126, 

000127, 000128, 000132, 000134, 000135, 000139, 000140, 000151, 000188, 

000190, 000200, 000201, 000202, 000203, 000204, 000205, 000206, 000207, 

000208, 000209, 000213, 000227, 000232, 000233, 000234, 000258, 000272, 

000290, 000406, 000408, 000434, 000454; 

Землище Мортагоново – имоти №№ 00032, 000046, 000059, 000069, 

000095, 000138, 000143, 000166; 

Землище Ушинци – имоти №№ 000132, 000136, 000170, 000177; 

Землище Побит камък – имоти №№ 000015, 000050, 000051, 

000061, 000064, 000070, 000072, 000115, 000126; 

Землище Радинград – имоти №№ 010001, 012023, 013005; 

В Землище Дряновец се добавят имоти: „000077, 000087, 000093, 

000104, 000114, 000117, 000138, 000153, 051001“; 

В Землище Раковски се добавят имоти: „62089.6.118, 62089.7.140, 

62089.7.141, 62089.7.143, 62089.8.151, 62089.10.118“. 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 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 становището на ПК по управление на 
общинска собственост. 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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Колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисията по законност работи при 

кворум от 5 общински съветника. Въпросната докладна записка беше 
обсъдена и приета с 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 67. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                № 669 
 

С Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01.2019 година 

на Общински съвет Разград е приета Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
за 2019 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 имоти – мери и пасища 

по землища, както следва:  

- с. Пороище – имоти №№ 000222, 217019; 

- с. Дряновец – имоти №№ 000077, 000087, 000093, 000104, 

000114, 000117, 000138, 000153, 051001; 

- с. Дянково – имоти №№ 000033, 000040, 000075, 000076, 

000078, 000079, 000081, 000082, 000092, 000093, 000094, 000096, 

000099, 000100, 000104, 000107, 000117, 000118, 000120, 000121, 

000125, 000126, 000127, 000128, 000132, 000134, 000135, 000139, 

000140, 000151, 000188, 000190, 000200, 000201, 000202, 000203, 

000204, 000205, 000206, 000207, 000208, 000209, 000213, 000227, 

000232, 000233, 000234, 000258, 000272, 000290, 000406, 000408, 

000434, 000454; 

- с. Мортагоново – имоти №№ 00032, 000046, 000059, 

000069, 000095, 000138, 000143, 000166; 



10 

 

- с. Ушинци – имоти №№ 000132, 000136, 000170, 000177; 

- с. Побит камък – имоти №№ 000015, 000050, 000051, 

000061, 000064, 000070, 000072, 000115, 000126; 

- с. Радинград – имоти №№ 010001, 012023, 013005; 

- с. Раковски – имоти №№ 62089.6.118, 62089.7.140, 

62089.7.141, 62089.7.143, 62089.8.151, 62089.10.118. 

За реализиране на основната цел на програмата, 

възниква необходимостта от включване на посочените имоти 

в нея. 

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 2019 година, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 24 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 2019 година, 

приета с Решение № 656 по Протокол №51 от 31.01.2019 

година на Общински съвет Разград, както следва: 

§1. В т.3 „От общински поземлен фонд“ 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 3.1. се изменя така:  

„Наем, аренда : 390136 лв.”  

 

§2. В т.3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III 

„Описание на имотите, предмет на процедури през 2019 

година“ се прави следното изменение: 
Подточка 3.1.1. се изменя и допълва, както следва: 

 „Мери и пасища – 245 имота, с предстоящи процедури 

134 имота, както следва:” и се добавят: 
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Землище Пороище – имоти №№ 000222, 217019; 

Землище Дянково – имоти №№ 000033, 000040, 000075, 

000076, 000078, 000079, 000081, 000082, 000092, 000093, 000094, 

000096, 000099, 000100, 000104, 000107, 000117, 000118, 000120, 

000121, 000125, 000126, 000127, 000128, 000132, 000134, 000135, 

000139, 000140, 000151, 000188, 000190, 000200, 000201, 000202, 

000203, 000204, 000205, 000206, 000207, 000208, 000209, 000213, 

000227, 000232, 000233, 000234, 000258, 000272, 000290, 000406, 

000408, 000434, 000454; 

Землище Мортагоново – имоти №№ 00032, 000046, 

000059, 000069, 000095, 000138, 000143, 000166; 

Землище Ушинци – имоти №№ 000132, 000136, 000170, 

000177; 

Землище Побит камък – имоти №№ 000015, 000050, 

000051, 000061, 000064, 000070, 000072, 000115, 000126; 

Землище Радинград – имоти №№ 010001, 012023, 013005; 

В Землище Дряновец се добавят имоти: „000077, 000087, 

000093, 000104, 000114, 000117, 000138, 000153, 051001“; 

В Землище Раковски се добавят имоти: „62089.6.118, 

62089.7.140, 62089.7.141, 62089.7.143, 62089.8.151, 62089.10.118“. 

2. Изменението и допълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
за 2019 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 2 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 68. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Разград през 2019 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници,  

Законът за народните читалища /ЗНЧ/ урежда учредяването, 

устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, 

издръжката и прекратяването на народните читалища.  
Съгласно чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ, кметът на общината внася в 

Общинския съвет Годишна програма за развитие на читалищната дейност 
на база постъпилите предложения на председателите на народните 
читалища на територията на община Разград.  

Програмата за развитието на читалищната дейност в община Разград 

през 2019 г. е съобразена със стратегическите документи за развитие на 
общината, с политиката на местната власт за укрепване и утвърждаване на 
читалищата като уникални духовни и културни средища, съхраняващи 

националната култура и идентичност. Основните направления и 

приоритети са регламентирани и произтичат от ЗНЧ.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22 ал 

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

26а, ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземете следното решение: 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
община Разград за 2019 г. 

Завърших.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  Докладната записка е разглеждана в ПК по култура, 
културно – историческо наследство и духовни ценности. Госпожо 

Неделчева, да докладвате за становището на комисията. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря, уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

Докладната записка и проекта за решение към нея, бяха разгледани 

на заседание на комисията и подкрепена с приета с 5 гласа - „ЗА“, 

„против“ – „няма“ и „въздържали се“- няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Аз, тъй като по обективни причини не можах да присъствам на 
заседанието на комисията, имам един въпрос, свързан със… значи към  

раздела финансиране на програмата пише, че:  със заповед на Кмета на 
Общината е назначена комисия за извършване разпределение на 
държавната субсидия. В състава на комисията, в изпълнение на чл.23/1/, са 
участвали представители на всяко читалище на територията на общината, 
представители на РЕКИЦ “Читалища“ и общинска администрация. 
Въпроса ми е следния: Значи за поредна, четвърта година, в тази комисия 
не е включен нито един представител на общинския съвет. Защо? 

Предполагам, че ще ми отговорите, базирайки се на чл.23, ал.1, но там 

пише, че да със заповед на Кмета се определя тази комисия в нея влизат 
представители на читалищата и на Община – Разград. Не пише на 
общинска администрация, което значи, че би могло и е желателно да има 
представител на общинския съвет. Аз за четвърта година не съм чула, не 
знам да е канен представител на общински съвет да участва в тази 

комисия.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря, доктор Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ами аз мисля, че Вие си отговорихте сама на въпроса. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Уточняващ Въпрос? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не дуплика. Значи Община не означава общинска админисрация. 
Община включва и общинска администрация, и Общински съвет. 
Общинския съвет не е ли част от Общината? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не се наемам да правя тълкувания. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с Вх.№ 68. Моля гласувайте. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
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                                                № 670 
 

В изпълнение изискванията на чл. 26а, ал.1 от Закона за 
народните читалища, в Община Разград са постъпили предложения от 
председателите на народните читалища на територията на община 

Разград за тяхната дейност през 2019 г.  
На основание на постъпилите предложения, кметът на Община 

Разград е изготвил Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в община Разград, която е съобразена с политиката на 

местната власт за укрепване и утвърждаване на читалищата като 

уникални духовни и културни средища.   

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

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

администрация и чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

Общински съвет Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

                                           Р Е Ш И 

 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност 
в община Разград за 2019 г. 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му.  

 

 

 
 

/ В изпълнение на Чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища / 
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Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград 

обобщава основните направления и акценти в работата на читалищата и извежда 
приоритетните цели и задачи, утвърждавайки ги като традиционни духовни, културни и 

образователни средища. 
Програмата е разработена в изпълнение на Чл. 26а, (2) от Закона за народните 

читалища (ЗНЧ) въз основа на подадените от читалищата на територията на общината 
предложения и планове за тяхната дейност през 2019 година.  

 

 

Основни приоритети: 

 

1. Утвърждаване ролята и значението на читалищата за съхраняване и развитие на 
културата в Община Разград.  

2. Осъществяване на дейности, реализиране на инициативи и използване на нови, 

атрактивни форми и методи на работа, придаващи съвременна визия на 
читалищата. 

3. Запазване ролята на читалищата като естествено място за общуване и социални 

контакти, културна и социална интеграция.  
4. Утвърждаване ролята на читалищата в процеса на формиране на активно 

гражданско общество. Привличане на младите хора като важен фактор за 
насърчаване на социалната промяна. 

5. Организационно и институционално укрепване на читалищата.  
6. Поддържане на читалищната материално - техническа база. 
7. Подкрепа и подпомагане на читалищата от община Разград при изпълнение на 

основните им дейности, произтичащи от Закона за народните читалища. 
 

 

Основна нормативна уредба:  

 

• Закон за народните читалища;  
• Закон за обществените библиотеки; 

• Закон за закрила и развитие на културата; 
• Закон за културното наследство;  

 •Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от 
библиотечния фонд (Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.); 

 

 

 

І. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 

 

Читалищната мрежа в община Разград обхваща 25 читалища, от които 4 са 
разположени в град Разград - НЧ „Развитие 1869”, НЧ „Напредък 1901”, НЧ „Бузлуджа 
2010” и НЧ „Делиорман 2014” и 21 - в населените места на общината.  

В изпълнение на Чл. 10 от Закона за народните читалища, всички читалища са 
вписани в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата.   

22 читалища са с действаща библиотека и са вписани в Регистъра на 
обществените библиотеки, в изпълнение на Чл. 10 от Закона за обществените 
библиотеки. 
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През 2018 г. стартира процеса по извършване на пререгистрация на читалищата в 
Агенция по вписванията, наложен от настъпилите промени в Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. Срокът за извършване на пререгистрацията е до 31.12.2020 г. 
 

ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Народно читалище Населено място № в Регистъра  

на народните 
читалища 

№ в Регистъра  

на обществените 
библиотеки 

„Просвета-1884г.” с. Балкански 2541 950 

„Просвета-1871” с. Благоево 2542 1224 

„Просвета 1883” с. Гецово 2537 356 

„Напредък-1895” с. Дряновец 2539 633 

„Просвещение-1911” с. Дянково 2546 357 

„Прозрение 1927г.” с. Киченица 2545 940 

„Извор -1936г.” с. Липник 2544 1228 

„Светлина 1928г.” с. Мортагоново 2698 637 

„Съзнание-Недоклан 

1927” 

с. Недоклан 2549 1858 

„Съгласие 1891” с. Осенец 2540 946 

„Слънчев лъч-

1902г.” 

с. Островче 3257 355 

„Самообразование-
1894” 

с. Побит камък 2548 1878 

„Просвета 1919г.” с. Пороище 2536 1111 

„Съзнание -1936г.” с. Просторно 3306 2204 

„Наука 1929” с. Радинград 2550 957 

„Напредък 1901” гр. Разград 2535 635 

„Развитие-1869” гр. Разград 2534 няма библиотека 
„Бузлуджа 2010” гр. Разград 3478 няма библиотека 
„Делиорман 2014г.” гр. Разград 3592 няма библиотека 
„Пробуда-1919г.” с. Раковски 2453 961 

„Пробуда 1947” с. Стражец 2538 1940 

„Просвета-1895г.” с. Топчии 2404 939 

„Нов живот-1909г.” с. Ушинци 2551 1231 

„Отец Паисий-1922” с. Черковна 2552 942 

„Св. Св. Кирил и 

Методий-1929г.” 

с. Ясеновец 2547 1921 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

Основен източник на финансиране за читалищата през 2018 г. е субсидията от 
държавния бюджет. Стандартът за една субсидирана бройка съобразно Бюджет 2018 г. 
е в размер на 8375 лева. В него са разчетени средства за дейност, заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и 

средства съгласно ЗЗБУТ. Спрямо 2017 г. няма завишение на общата субсидирана 
численост за община Разград, а държавния стандарт е увеличен с 1075 лв. за една 
субсидирана бройка. Общият размер на държавната субсидия за 2018 г. за 72 

субсидирани бройки е в размер на 603 000 лв.  
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Със заповед на кмета на Община Разград беше назначена комисия за извършване 
разпределението на държавната субсидия. В състава на комисията, в изпълнение на Чл. 

23 (1), участваха представители на всяко читалище на територията на община Разград, 

представители на РЕКИЦ „Читалища“ и общинска администрация. Комисията работи 

по утвърдените от Министерство на културата Указания за дейността на комисиите, 
извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по чл. 23 

от Закона за народните читалища. Осигурено е редовно и ритмично превеждане на 
месечните субсидии. 

В Бюджета на Община Разград за 2018 г. бяха планирани средства в размер на 5 

000 лв. за укрепване и развитие на читалищата, които бяха разпределени на проектен 

принцип. Процедурата осигури равен достъп на читалищата от община Разград до 

средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет. 
Със средства от общински бюджет в размер на 2000 лв. е подпомогнато и НЧ 

«Бузлуджа 2010» Разград за организиране и провеждане на Национален фестивал на 
клубовете и школите, изучаващи български народни хора «Капанска китка».  

Съгласно Чл. 21 от ЗНЧ, читалищата набират средства и от членски внос, 
културно - просветна и информационна дейност, наеми, дарения и завещания и др. 

Средствата от членски внос и дарения и през 2018 г. са минимален дял в 
собствените приходи на читалищата. Според данните от финансовите отчети за 2018 г.  
на читалищата, представени в изпълнение на разпоредбите на Чл. 26. (2) от ЗНЧ, 

общият размер на членския внос за всички 25 читалища е 3722 лв. Приходите от ренти 

са в общ размер на 49736 лв. От наеми, такси, концерти и др. са привлечени 58619 лв., а 
средствата от дарения са 4936 лв.     

                                                               

СГРАДЕН ФОНД 

Всички 25 читалища в община Разград разполагат със самостоятелни сгради или 

помещения за осъществяване на своята дейност.  
Проблемът с поддържането на сградния фонд е изключително сериозен. Поради 

недостиг на средства основен ремонт не е извършван от години. Читалищните сгради са 
с публично предназначение и трябва да отговарят на определени правила и норми за 
безопасност. Необходими са сериозни инвестиции за привеждането им в съответствие с 
изискванията на РЗИ и РСПБЗН Разград, които извършват периодични проверки и 

отправят предписания, на които доста често читалищните ръководства не могат да 
отговорят. В много случаи читалищните ръководства не могат да си позволят разходи 

за ремонт и поддръжка, не отговорят на предписанията, което води до затваряне и 

забрана за ползване на части от сградата. Това води до непълноценно използване на 
сградния фонд в определени читалища. Извършват се частични ремонтни дейности, най 

– вече поради възникнала необходимост. 
През есенно – зимния сезон читалищните сгради и най – вече салоните се 

отопляват трудно, поради което на места са неизползваеми. Поради липса на 
подходящи камерни зали за дейност, читалищата провеждат събитията си в 
библиотеките. 

Преобладаваща част от читалищата предоставят достъпна среда за хора с 
увреждания. 

 

БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

22 читалища в община Разград разполагат с действаща библиотека. Общият 
библиотечен фонд наброява 194 288 тома литература. Общо 15 читалища са обновили 

библиотечния си фонд с 820 тома нови информационни източници на обща стойност 
9352 лв.  
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4 читалища са обновили библиотечните си фондове чрез програма „Българските 
библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ на Министерство на 
културата. Спечелените средства от проектите са на обща стойност 7371 лв.   

1288 тома е дарената литература. 5 тома е отчислената литература. Извършен е 
абонамент на 49 издания периодичен печат на обща стойност 2681 лв. 2254 са 
ползвателите на библиотечни услуги. Предоставени са 666 бр. библиотечни услуги. 

И през 2018 г. продължават дейностите по програма „Глобални библиотеки 

България“. 7 читалищни библиотеки в община Разград са модернизирани по 

програмата чрез изграждане на информационни центрове, в които се предоставят 
съвременни информационни услуги за посетителите, компютри и достъп до Интернет, 
организират се обучения по компютърна и информационна грамотност. 

Запазва се водещата роля на библиотеките в малките населени места, в които  

читалищните библиотеки са единствените информационни центрове, естествено място 

за общуване. Изключително важна е ролята им в подкрепа на личностното развитие на 
подрастващите. Във всички населени места на общината е осигурено добро 

библиотечно – информационно обслужване на децата и учениците при равен достъп до 

библиотечните ресурси. Извършва се книгозаемане и информационно - справочна 
дейност за подпомагане на учебно – възпитателния процес. Читалищните служители 

работят в тясна връзка с учебните заведения на територията на населеното място, като  

обновяването на библиотечните фондове е съобразено до голяма степен с 
потребностите на децата и младежите и търсената от тях литература.  

Реализирани са множество библиотечни инициативи - литературни четения, 
участия в национални кампании, срещи с творци, изложби и тематични кътове с 
литература в библиотеките, инициатива „Библиотекар за един ден“, конкурси и др.  

Подготвени са информационни табла, витрини и др., целящи стимулиране на интерес и 

формиране на култура на четене у подрастващите.  
 

ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ  

В съвременните условия на живот читалищата остават местата за развитие на 
любителско творчество. Въпреки трудностите, с които се сблъскват читалищните 
ръководства и недостига на средства, 48 читалищни художествени формации 

продължават да съхраняват и популяризират културните традиции на общината и да 
дават възможност на общността за изява и творчество.  

22 на брой са певческите формации, между които 11 групи за възрастни и 7 

детски групи за народно пеене, 1 хор и 3 групи, изпълняващи градски фолклор. 

2 на брой са оркестровите формации - за народна музика и духов оркестър. 

16 са формациите, представящи красотата на танцовото изкуство. 8 са групите и 

ансамблите за обичаи, обреди и ритуали. 

Изключително популярни сред общността са 3 школи за народни танци и 1 танцов 
клуб, даващи възможност за изява и подпомагащи по иновативен и привлекателен за 
хората начин съхраняването на българския фолклор. 5 са музикалните школи.  

През 2018 г. в 6 населени места са сформирани нови вокални и танцови 

художествени формации, които вече имат натрупан опит и участия в различни 

културни събития. 
Възможност за творческа изява и задоволяване на културните потребности 

предоставят и 1 балетна школа и 1 клуб по спортни танци. Към читалищата дейност 
развиват и 3 театрални формации.  

19 на брой са клубно – кръжочните форми - приложно изкуство, живопис, клубове 
по литературни и спортни занимания, за компютърно обучение и др.  
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В заниманията на съставите и ансамблите са включени 854 участници. 250 са 
участниците в школите и кръжоците. 

355 са участията на читалищните формации в различни културни прояви. 225 от 
тях са реализирани в населеното място. 69 на брой са регионалните изяви, 35 са 
участията в различни културни събития на национално ниво. Читалищни формации от 
община Разград са участвали в 16 събития с международен характер, проведени в 
страната. 10 са участията в международни фестивали в чужбина.  

103 са реализираните участия на членовете на клубовете и кръжоците в различни 

конкурси, изложби и др. 

Най – голям интерес сред общността предизвикват инициативите, посветени на 
традиционни празници и обичаи на различните етноси. Проведени са и мероприятия, 
свързани с националните празници на България. Организирани са общо 227 празници и  

чествания, 19 изложби, 9 граждански инициативи и 1 фестивал. 16 са спортните прояви. 

Осъществена е издирвателска и проучвателска дейност, обогатена е информацията в  
летописните книги.  

НЧ „Развитие 1869” и НЧ „Бузлуджа 2010” са организатори на емблематични и 

значими за културния живот на общината събития. РЕКИЦ „Читалища” гр. Разград е 
съорганизатор на традиционния Капански събор. 

Читалищните колективи допринасят със своя колорит за формирането на богатия 
културен календар на Община Разград.   

При организиране дейността на колективите, читалищните настоятелства срещат 
трудности най – вече с привличането на подрастващите към традиционното изкуство. 

Осезаема е липсата на музиканти, както и на квалифицирани ръководители. Средства за 
участия в бюджета на читалищата няма, което налага да се търсят дарения и да се 
събират лични средства от самодейците.  

Средствата от общинския бюджет за дофинансиране на читалищната дейност 
дадоха възможност 12 читалища да обновят сценичния гардероб на формациите и да 
мотивират самодейците за изява и творчество. 2 читалища реализираха културни 

инициативи в полза на местната общност. 2 читалища обезпечиха дейността си с 
озвучителна техника.  

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

През 2018 година 24 читалища в община Разград разполагат със 70 компютърни 

конфигурации и 29 периферни устройства. Осигурен е интернет достъп в 24 читалища, 
което дава възможност на добро ниво на информираност, улеснена комуникация, 
разнообразява и разширява обхвата на предлаганите услуги в библиотечно – 

информационната дейност.  
9 читалища разполагат с озвучителна и 2 - със сценична техника.  

 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 

Всички читалища в община Разград са с необходимия членски състав, в 
съответствие с разпоредбите на Чл. 8 от Закона за народните читалища. 

Общият брой на читалищните членове през 2018 г. е 1903. Наблюдава се 
тенденция за привличане на млади активни хора в ръководните органи на читалищата, 
което е предпоставка за генериране на нови идеи и актуални дейности, инициативи и 

практики и дава стимул за развитие на читалищата.  
 

ЧОВЕШКИ РЕСУРС 

Всички читалищни секретари са преминали през обученията, организирани от РБ 

„Проф. Боян Пенев”. 
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През 2018 г. РЕКИЦ организира множество работни срещи и практикуми, 

свързани с текущата дейност на читалищата от общината, в които участваха всички 

читалищни секретари.  

23 читалищни служители взеха участие в обучителен семинар в гр. Варна на тема: 
„Мениджмънт на читалищата и организационно проектиране”, организиран от РЕКИЦ 

„Читалища” в партньорство с Министерство на културата. 
През 2018 г. 5 библиотекари придобиха степен на професионална квалификация 

по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”, в изпълнение на 
образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

Всички читалища от община Разград провеждат редовно заседания на 
читалищните настоятелства и общи събрания.  

През 2018 г. са проведени 147 заседания и 50 общи събрания, от които 10 отчетно 

– изборни, 39 отчетни и 1 извънредно.  

Със съдействието на РЕКИЦ „Читалища” се извършват редовни и навременни  

пререгистрации в Агенция по вписванията, както и вписване на промени в 
обстоятелствата в Регистъра на народните читалища и Регистъра на обществените 
библиотеки към Министерство на културата.  

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 

В периода м. януари – м. юни 2018 г. бяха осъществени дейности по реализиране 
на проект „Българското председателство на Европейския съюз, Годината на културното 

наследство и приносът на Разград за европейското многообразие”, изпълняван от 
община Разград в партньорство с РЕКИЦ „Читалища“ Разград. Проектът бе 
финансиран по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с 
регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС” на НСОРБ.  

Основната цел на проекта бе да се повиши нивото на информираност и да се 
популяризира същността, приоритетите и ролята на Българското европредседателство 

чрез използване ресурсите на читалищата като местни общностни центрове. 
Специфичната цел на проекта бе да се фокусира вниманието върху културно -

историческото наследство на Разград като част от европейската култура, да се изтъкне 
значението и неговия принос за утвърждаване положителния образ на България. 

През месеците март и април РЕКИЦ „Читалища” със съдействието на читалищата 
организира голяма информационна кампания във всички населени места на община 
Разград, в която взеха участие над 400 души. Чрез презентации, дискусии и 

информационни материали местните общности бяха запознати със същността, ролята и 

значението на Българското председателство, както и с Европейската година на 
културното наследство, под знака на която премина 2018 година. 

На 29 юни 2018 г. на организираната от РЕКИЦ „Читалища“ кръгла маса на тема: 
„Културно – историческото наследство на Разград и ролята на читалищата за неговото 

опазване и съхраняване“ бе поставен акцент върху местната културна идентичност – 

материалното и нематериалното културно наследство на Разград и специално ролята на 
читалищата за неговото съхраняване. Участие взеха 50 читалищни дейци. По време на 
форума бяха изнесени презентации за приоритетите и резултатите от Българското 

европредседателство, културно - историческото наследство на Разград, Етнографски 

капански музей в с. Топчии и Етнографски комплекс с. Побит камък. 

В рамките на проекта бе издаден и луксозен двуезичен албум, представящ 

културното многообразие на Разград. 
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През м. юли 2018 г. читалищата кандидатстваха с проекти по обявената от 
Министерство на културата конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове на четене и информираност“. 4 читалища обновиха 
библиотечните си фондове със средства от програмата на обща стойност 7371 лв. 

Продължиха дейностите по програмата на ЮНЕСКО „Живи човешки 

съкровища”, целяща опазването на нематериалното културно наследство на региона. В 

4 от читалищата от общината – НЧ „Напредък“ Разград, в Топчии, Гецово и Осенец се 
осъществяват дейности по програмата. 

В Бюджета на Община Разград за 2018 г. бяха планирани средства в размер на 
5000 лв. за укрепване и развитие на читалищата в община Разград, които да бъдат 
разпределени на проектен принцип. В изпълнение на това бяха разработени Правила за 
условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа и проектен фиш.  

Съгласно Правилата, всички читалища от общината получиха възможност да 
кандидатстват за закупуване и ремонт на музикални инструменти и озвучителна 
техника, закупуване на носии или елементи за носии и сценично облекло и за  
организиране на празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др. 

Поканата и пакетът документи бяха публикувани на 15.08.2018 г. на сайта на 
Община Разград. Постъпиха 16 проектни предложения от читалища на територията на 
община Разград – 2 проекта за организиране на културни събития, 2 проекта за 
закупуване на озвучителна техника, 12 проекта за закупуване на сценични костюми или 

елементи за костюми.  

Със Заповед № 1152 от 19.09.2018 г. на Кмета на Община Разград беше 
определена комисия от експерти, която да оцени проектните предложения и да 
разпредели финансовите средства. Бяха одобрени за финансиране 16 проекта и бяха 
сключени договори. Средствата са изразходвани по предназначение и са отчетени 

съгласно Правилата за кандидатстване.  
Процедурата осигури равен достъп на читалищата от община Разград до 

средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет и се оказа 
изключително добра практика за мотивиране на читалищата за активност в търсенето 

на допълнително финансиране и разработване и кандидатстване с проектни 

предложения. Осъществените проектни дейности подпомогнаха читалищата в 
дейността им, обогатиха сценичния гардероб на колективите и подобриха техническото 

им обезпечаване, мотивираха самодейците за изява и подпомогнаха процеса по 

сформиране на нови читалищни формации. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1.1 Осигуряване и поддържане на 
изискуемия библиотечен фонд в 
изпълнение на разпоредбите на Чл. 8. 

(1) т.1 от Закона за обществените 
библиотеки. 

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата, 
дарения 
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1.2 • Осигуряване на библиотечно-

информационно обслужване и 

книгозаемане, онлайн достъп до 

електронни услуги. Създаване 
на условия за свободен и равен 

достъп до информация, 
интернет и електронни услуги. 

•  

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.3 

 

 

Обновяване на библиотечните ресурси 

съобразно образователните и културни 

потребности на общността.  
Закупуване на нова литература, 
съобразена с читателското търсене. 
Организиране на дарителски 

кампании. Извършване на абонамент 
за периодични издания.  
 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата, 
дарения 
 

1.4 Търсене на възможности за обновяване 
на библиотечния фонд чрез участие 
във финансиращи програми, насочени 

към библиотеките. Разработване на 
проектни предложения по Програма 
„Българските библиотеки – 

съвременни центрове на четене и 

информираност” на Министерство на 
културата и други финансиращи 

програми и проекти. 

 

Читалища  
община Разград 

Съобразно 

условията и 

сроковете на 
програмите 

Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата и други 

финансиращи 

организации 

 

1.5 Участие в национални инициативи за 
насърчаване и популяризирането на 
книгите и четенето:  

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 
 

1.6 - Национална кампания „Четяща 
България” 

Читалища  
община Разград 

 

Съобразно 

периода на 
кампанията 

Собствени 

средства 

1.7 - Национален Маратон на 
четенето 

Читалища  
община Разград 

 

02 – 23 април 

2019 г. 
Собствени 

средства 

1.8 - Национална библиотечна 
седмица 

Читалища  
община Разград 

 

07 – 18 май 

2019 г. 
Собствени 

средства 

1.9 Текущи дейности в изпълнение на 
ангажиментите по програма „Глобални 

библиотеки – България”. 

Целевите 
библиотеки по 

програмата към НЧ 

„Просвещение 
1911” с. Дянково, 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

Текущ Собствени 

средства, 
програма 
„Глобални 

библиотеки –

България” 
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НЧ „Пробуда -
1919” с. Раковски, 

НЧ „ Просвета -
1919” с. Пороище 
НЧ „Слънчев лъч -

1902” с. Островче, 
НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

 
1.10 Организиране и провеждане на 

културно - образователни инициативи 

- литературни четения, представяне на 
книги, чествания на литературни 

годишнини, срещи с творци, поетични 

конкурси, рецитали и др.  

 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.11 Експониране на изложби, кътове с 
литература в библиотеките, тематични  

витрини, табла и др., свързани с 
библиотечната дейност. 
 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.12 Организиране на чествания, изложби и 

тематични кътове, посветени на 185 

год. от рождението на Любен 

Каравелов, 90 год. от рождението на 
Йордан Радичков, 100 год. от 
рождението на Веселин Ханчев; 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар  

2019 г. и 

датите на 
събитията 
 

Собствени 

средства 

1.13 Организиране на инициативи, 

посветени на 90 год. от рождението на 
Вера Мутафчиева, 185 год. от 
рождението на Любен Каравелов, 105 

год. от рождението на Андрей 

Гуляшки, 455 г. от рождението на 
Уйлям Шекспир. 

 НЧ „Напредък – 

1895” с. Дряновец 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 
 

Собствени 

средства 

1.14 Организиране на инициативи, 

посветени 146 год. от гибелта на Васил 

Левски, литературни четения по 

случай Деня на детската книга и Първи 

ноември - Ден на народните будители. 

Честване, посветено на Световния ден 

на детската книга и авторското право. 

НЧ „Прозрение 
1927г.” с. Киченица 
в партньорство с  
ОУ „Кирил и 

Методий”  

и ДГ „Митко 

Палаузов” 

 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства 

1.15 Организиране на литературно четене и 

конкурс за рисунка по детска приказка, 
посветен на 2 април – Международен 

ден на детската книга. 

НЧ „Съзнание-
Недоклан 1927” 

с.Недоклан 

01 април 

2019 г. 
Собствени 

средства 
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1.16 Организиране на кътове и витрини по 

случай 110 год. от рождението на 
Димитър Димов, 100 год. от 
рождението на Николай Хайтов, 70 г. 
от смъртта на Елин Пелин, 40 год. от 
смъртта на Калина Малина, 40 год. от 
смъртта на Емилиян Станев. 
 

НЧ „Наука 1929”  

с. Радинград 

Съобразно 

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства 

1.17 Подготовка на тематични витрини по 

случай 146 години от обесването на 
Васил Левски, 143 години от смъртта 
на Христо Ботев, Първи ноември – Ден 

на народните будители.  

 

НЧ „Пробуда 1947” 

с. Стражец в 
партньорство с ОУ 

„Елин Пелин” 

Съобразно 

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 
 

Собствени 

средства 

1.18 Организиране на литературни четения 
и разглеждане на произведения във 
връзка със 121 год. от рождението на 
Димитър Талев.  
 

НЧ „Просвета -
1895 г.” с. Топчии 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства 

1.19 Подготовка и експониране на 
тематични кътове, посветени на 
живота и делото на Васил Левски и 

Първи ноември - Ден на народните 
будители. 

НЧ „Пробуда-
1919г.” с. Раковски 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2019 г. и 

датите на 
събитията 
 

Собствени 

средства 

1.20 Организиране на творчески срещи с 
разградски творци. 

НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче  
Текущ Собствени 

средства 

1.21 Осъществяване на дейности, насочени 

към стимулиране на интерес и 

възпитаване на култура към четенето и 

книгите у подрастващите: 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.22 - Организиране на посещения в 
библиотеката и запознаване с 
правилата на обслужване, 
организиране на конкурси „Активен 

читател” и др.; 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.23 - Реализиране на инициатива 
„Библиотекар за един ден; 

 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък – 

1895” с. Дряновец, 

НЧ „Просвещение 
1911” с. Дянково, 

НЧ „Наука 1929” 

м. май 2019 г. 
 

Собствени 

средства 
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с.Радинград, 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. Раковски, 

НЧ „Просвета-1895 

г.” с. Топчии, 

НЧ „Нов живот-
1909г” с.Ушинци 

1.24 - Организиране на лятна читалня; НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче, 
НЧ „Нов живот – 

1909 г.” с. Ушинци, 

НЧ „Просвета-
1919г.” с. Пороище 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

1.25 - Организиране на кампании „Доведи 

приятел в библиотеката”, „Аз чета”, 

„Книгата – свещеното наследство”; 

 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

1.26 - Поддържане на съществуващите 
читателски и библиотечни клубове.  

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.27 Организиране и провеждане на 
инициативи в читалищата, целящи 

насърчаване на ученето през целия 
живот, гражданското участие, 
информационната грамотност. 
Провеждане на образователни 

дейности за ограмотяване, възпитание 
и развитие способностите на 
общността чрез организиране на 
курсове, кръжоци, лекции, уроци и др. 

 

Читалища община 
Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата, 
програми на други 

организации  

 

1.28 • Подобряване качеството на 
обслужване, въвеждане на 

иновативни услуги, предлагани 

от библиотеката. 
Осъществяване на контрол 

върху спазването на правилата 
за обслужване на потребителите 

на библиотеката. 
•  

Читалища община 
Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

1.29 Разширяване обхвата на 
информационните услуги и справочна 
дейност. Извършване на писмени и 

устни библиографски справки. 

Осигуряване на достъп до онлайн 

каталози, интернет ресурси и др. 

  

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.30 Организиране на обучения и курсове 
за различни целеви групи с цел 

придобиване и развиване на умения за 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

Текущ Собствени 

средства, 
програма 
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използване на информационно – 

комуникационни технологии, 

интернет услуги и др. 

 

1883”с. Гецово 

 

„Глобални 

библиотеки” 

1.31 • Търсене на възможности за 
модернизиране и технологично 

обновяване на библиотеките. 

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата и на 
други 

финансиращи 

организации 

 
1.32 Поддържане на електронна страница, 

популяризираща дейността на 
читалищата. 

 

НЧ „Просвета – 

1871” с. Благоево, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък-

1895” с. Дряновец, 

НЧ „Просвещение 
-1911” с. Дянково, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград,  

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Бузлуджа 
2010“ гр. Разград, 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец, 

 НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче, 
НЧ „Самообразова- 
ние -1894” 

 с. Побит камък, 

 НЧ „Съзнание 
1963” с. Просторно, 

НЧ „Пробуда-
1919г” с. Раковски, 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец, 

НЧ „Прозрение 
1927” с. Киченица, 
НЧ „Съзнание-
Недоклан 1927”  

с. Недоклан 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

2. 2. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. 

РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО. 
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№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

2.1 Съхраняване на традициите и обичаите на 
местната общност чрез организиране и 

провеждане на събития, свързани с 
възпроизвеждане на празнични традиции, 

обреди и обичаи, традиционни празници на 
различните етноси:  

Читалища  
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

2.2 

 
- Бабинден, Свети Силвестър, Ивановден, 

Трифон Зарезан, Лазаровден, Гергьовден, 

Ден на християнското семейство; 

НЧ „Просвета 
1884г.”  

с. Балкански 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.3 -Бабинден,Трифон Зарезан, Баба Марта,  
Лазаровден, Великден, Гергьовден, Коледа, 
Байрам; 

 

НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.4 -Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни 

Заговезни, Лазаровден, Великден, 

Гергьовден, Герман, Еньовден, Коледа. 
Лазаруване с децата от читалищните 
формации. 

 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства, 
спонсорство 

 

2.5 -Бабинден, Лазаровден, Великден, Ден на 
християнското семейство, Коледа;  

НЧ „Напредък – 

1895”  

с. Дряновец 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.6 -Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, 
Великден, Коледа, Байрам; 

НЧ 

„Просвещение 
1911” с. Дянково  

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.7 - Бабинден, Баба Марта, Великден, Коледа, 
Байрам; 

НЧ „Прозрение 
1927”  

с. Киченица 
 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.8 - Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, 

Гергьовден, Коледа, Байрам; 

НЧ „Извор -

1936г.” 

с. Липник 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

Собствени 

средства 
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2019 г. 
 

2.9 - Бабинден, Коледа, Байрам; НЧ „Светлина 
1928” 

с.Мортагоново 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.10 - Бабинден, Великден, Коледа;  НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.11 - Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, 

Гергьовден, Димитровден, Ден на 
християнското семейство, Коледа; 

НЧ „Слънчев 
лъч-1902”  

с. Островче 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.12 -Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, 
Лазаровден, Великден, Архангеловден, 

Коледа. Гергьовденско хоро на мегдана.  

НЧ 

„Самообразо- 

вание 1894” 

с. Побит камък 
 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.13 - Бабинден, Великден, Ден на 
християнското семейство, Коледа; 

НЧ „Просвета-
1919г.”  

с. Пороище 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.14 - Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, 
Лазаровден, Великден, Коледа; 

НЧ „Съзнание-
1963”  

с. Просторно 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.15 - Бабинден, Баба Марта, Великден, 

Гергьовден, Коледа 
НЧ „Пробуда-
1919г”  

с. Раковски 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.16 - Баба Марта, Великден, Хъдрелез 
/Гергьовден/, Байрам; 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства, 
спонсорство  
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2.17 - Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта,  
Коледа; 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 

Собствени 

средства 

2.18 - Сирни Заговезни, Цветница;  НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.19 - Бабинден, Великден, Гергьовден, 

/Хъдрелез/, Коледа; 
НЧ „Пробуда-
1919г.” с. 
Раковски 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.20 - Бабинден, Великден, Коледа; 
 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.21 - Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта. 
Възстановка на обичаите, свързани с 
Лазаровден, Великден, Еньовден, Ден на 
християнското семейство, Игнажден, 

Бъдни вечер и Коледа; 
 

НЧ „Просвета-
1895 г.”  

с. Топчии 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.22 - Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, 
Великден, Ден на християнското 

семейство, Коледа; 

НЧ „Нов живот-
1909г.”  

с. Ушинци 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.23 - Бабинден, Трифон Зарезан, 

Гергьовден,Коледа; 
НЧ „Отец 

Паисий-1922”  

с. Черковна 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.24 - Баба Марта, Великден; НЧ „Св. Св. 
Кирил и 

Методий – 1929”  

с. Ясеновец 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.25 Продължаване дейностите по програма на 
ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища”, 

насочена към съхраняване на 

РЕКИЦ 

„Читалища”, 

НЧ „Напредък 

Текущ Собствени 

средства, 
програма „Живи 
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нематериалното културно наследство. 

 

1901”  

гр. Разград, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Просвета -
1985” с. Топчии, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

 

човешки 

съкровища” на  
Министерство на 
културата 

2.26 

 

 

Съхраняване и популяризиране на 
фолклорните традиции на различните 
етноси и етнографски групи чрез дейността 
на читалищните художествени колективи: 

Читалища  
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на МК, 

средства от 
общински бюджет 
 

2.27 - Фолклорна група „Благоевски ритми”; 

- Детска фолклорна група „Благоевски 

звънчета” (нов колектив); 

НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

 
2.28 -Ансамбъл за изворен фолклор „Капанска 

китка”; 

- Ансамбъл за автентичен фолклор 

„Капанци”;  

- Детска танцова школа „Слънчеви ритми”; 

- Детска певческа група „Капчици”; 

- Танцова школа „Капанска магия”; 

 

 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

2.29 - Смесена фолклорна група „Капанка”; 

- Мъжка фолклорна група; 
 

НЧ „Напредък – 

1895” с. 
Дряновец  

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК,  

спонсорство 

 
2.30 - Ансамбъл за изворен фолклор „Капанка”; 

-Танцов състав „Капанки” (нов колектив); 
-Детска танцова група „Жив огън” (нов 
колектив); 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
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развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 
2.31 - Фолклорна певческа група „Здравец”;  

 

НЧ „Слънчев 
лъч – 1902” 

с.Островче 
 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

 
2.32 Фолклорна група; НЧ 

„Самообразо- 

вание 1894” 

с. Побит камък 
 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК,  

спонсорство 

 
2.33 - Певческа група за изворен фолклор;  НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 
 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК,  

спонсорство  

 
2.34 - Певческа група „Хризантеми”; НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

 
2.35 - Детски състав за песни и танци (нов 

колектив); 
- Детски състав за български и др. обреди, 

традиции и обичаи; 

- Женски танцов състав (нов колектив); 

НЧ „Пробуда -
1919г.”  

с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
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любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

 
2.36 - Група за изворен капански фолклор;  

- Танцова формация „Топчийски искри”; 

- Детска танцова формация „Искрици”; 

 

НЧ „Просвета -
1985” с.Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 

 
2.37 Фолклорна певческа група (нов колектив); НЧ „Нов живот-

1909г” с. 
Ушинци 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

спонсорство 
2.38 - Група за изворни песни – турски 

фолклор;  

 

НЧ „Извор – 

1936 г.” 

с. Липник 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

 спонсорство 

 
2.39 - Фолклорен ансамбъл „Гласът на 

Делиормана“; 

НЧ „Делиорман 

2014г.” гр. 

Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК,  

спонсорство 

 
2.40 - Танцов клуб „Абритус”; 

- Детска вокална група; 
- Детска танцова група; 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 
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творчество на МК,  

спонсорство, 

дарения, средства 
от концертна 
дейност 
 

2.41 - Танцово студио „Калина Рада”; 

- Детска фолклорна формация „Елбетица”; 

- Ансамбъл за турски фолклор „Разградски 

хубавелки”; 

- Школа за народни инструменти; 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

 такси, 

спонсорство, 

приходи от 
участия 
 

2.42 - Детска танцова школа  
- Детска танцова студия „Капанче”; 

- Детска вокална група; 
- Средношколска танцова формация; 
- Фолклорен танцов ансамбъл „Разград”; 

- Колектив за изворен фолклор; 

- Битов оркестър; 

- Клуб за български народни хора; 
- Детски школи за народни танци и 

изучаване на народни инструменти; 

- Духов оркестър. 

 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК,  

такси, 

спонсорство, 

средства от 
концертна дейност 
 

2.43 - Смесен хор „Железни струни”; 

- Балетна школа;  
- Музикална школа „Илия Бърнев”; 

- Състав за градски фолклор “Блян”; 

- Младежка театрална формация “Импулс; 
- Детска вокална група „Въртележка”; 

- Вокално инструментални състави при 

МШ „Илия Бърнев”; 

- Младежка вокална формация за поп и 

джаз при МШ „Илия Бърнев”; 

- Духов оркестър. 

НЧ „Развитие 
1869”  

гр. Разград, 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

такси, 

спонсорство, 

приходи от 
участия 
 

2.44 - Театрална група „100 усмивки” с. Осенец; 

- Театрална група с. Дряновец; 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец, 

НЧ „Напредък – 

1895” с. 
Дряновец 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 
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 развитие на 
любителско 

творчество на МК, 

 спонсорство 
2.45 Дейности, насочени към повишаване 

нивото на художествените колективи -  

обогатяване на репертоара, консултации с 
експерти, хореографи и др., привличане на 
професионалисти хореографи, музиканти, 

художествени ръководители. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.46 Дейности, насочени към разширяване 
състава на колективите и привличане на 
нови самодейци: 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.47 - Занимания по български народни танци в 
детските градини в гр. Разград;  

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

2.48 - Провеждане на открити уроци на битов 
оркестър пред деца от ДГ и ученици; 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

 

Текущ  Собствени 

средства 

2.49 - Осъществяване на културен обмен между 
читалищните колективи. Партньорство при 

провеждане на съвместни мероприятия и 

чествания. Организиране на творчески 

срещи, разменни гостувания, създаване на 
творчески контакти между колективите. 
 

Читалища 
община Разград 

  

Текущ  Собствени 

средства, 
спонсорство 

2.50 - Организиране на творчески лагери за 
колективите към читалището. 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.51 Обогатяване на сценичен гардероб, 

реквизит и др. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства 

2.52 Концертна дейност на художествените 
формации. 

 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.53 Участие на читалищните формации в 
събития от културния календар на Община 
Разград: 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.54 -Общоградски празници Сирни заговезни, 

Цветница, Великден; 

НЧ „Развитие 
1869”  

гр. Разград, 

НЧ „Напредък 

1901” гр. 

Разград, 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

Съобразно 

културен 

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

2.55 Национален фестивал на клубовете и 

школите, изучаващи български народни 

хора «Капанска китка»; 

Организатори: 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. 

Разград, 

18 май  

2019 г. 
 

Собствени 

средства,  
Община Разград, 

спонсори, такси 
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Община Разград 

 

участие 

2.56 -Майски празници на културата; Читалища 
община Разград 

Съобразно 

културен 

календар 

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

2.57 - Национален фестивал на хората с 
увреждания „Един ден в Лудогорието”;  

Организатор: 

Съюз на 
инвалидите 
Участници: 

Читалища 
община Разград 

 

м. юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

2.58 - Общински преглед на руската песен и 

танц; 

Организатори: 

Община Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

 

м. май  

2019 г. 
Община Разград, 

собствени 

средства 

2.59 - ІХ Капански събор; Организатори: 

Община Разград, 

РЕКИЦ 

„Читалища” 

Участници: 

Читалища 
община Разград 

 

 м. юни 

2019 г. 
Община Разград, 

собствени 

средства  

2.60 - Панаир на киселото мляко и Фестивал на 
народните традиции и художествени 

занаяти; 

Организатор: 

Община Разград 

Участници: 

Читалища 
община Разград 

 

22- 24 юли  

2019 г. 
Община Разград, 

собствени 

средства 

2.61 -Коледни и новогодишни празници на 
община Разград. 

Организатор: 

Община Разград 

 

м. декември 

2019 г.  
Община Разград, 

собствени 

средства 

2.62 Популяризиране на традиционните 
ценности и култура на различните етноси и 

етнографски групи чрез участие на 
художествените формации в национални и 

международни фестивали в страната и 

чужбина, фолклорни събори, прегледи на 
любителското творчество, конкурси и др.: 

 

Читалища 
община Разград 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

2019 г. 

Собствени 

средства, 
спонсорство 

2.63 -Участие на Групата за изворен фолклор в 
Национален Петропавловски събор на 
народното творчество, гр. Лясковец и 

Фолклорен фестивал «С хоро и песен във 

НЧ „Просвета – 

1919г.”   

с. Пороище 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

Собствени 

средства, 
спонсорство 
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Водица всяка есен» с. Водица; 2019 г. 
 

2.64 -Участие на Певческа група „Хризантеми” 

в Осми Международен фестивал «Сцена 
край реката» гр. Русе, Двадесети 

Национален събор – надпяване «Карандила 
пее» общ. Сливен, Фолклорен събор 

«Ценово пее и танцува»; 

НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

2019 г. 

Собствени  

Средства, 
спонсорство 

2.65 -Участие на фолклорната група в Комитски 

събор с. Червена вода; 
НЧ „Нов живот-
1909г”  

с. Ушинци 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

2019 г. 
 

Собствени  

Средства, 
спонсорство 

2.66 Дейности, насочени към съхраняване на 
традиционната култура чрез издирване, 
възстановяване на традиционни занаяти, 

изработване на предмети от бита и др. 

 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.67 Текуща дейност в клубове, кръжоци и 

ателиета за приложно изкуство, 

съхраняващи традиционни дейности – 

изработване на камилчени китки, 

бродиране, изработване на капански 

шевици, предмети на бита, накити и др. 

НЧ „Напредък 

1901” 

гр. Разград,  

НЧ „Просвета -
1985г.” 

с. Топчии, 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на НФ 

„Култура” и 

Министерство на 
културата, 
други 

финансиращи 

програми 

 
2.68 Обогатяване дейността на клубовете по 

приложно изкуство „Капанско цвете” и 

„Седянка се кладе”. Организиране на лятна 
творческа работилница за деца. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ  Собствени 

средства, 
дарения, 
финансиращи 

програми 

 
2.69 Разширяване дейността на творческа 

работилница „Сръчни ръце” и детски клуб 

„Любознайко”. 

 

НЧ „Слънчев 
лъч-1902” 

с. Островче 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

2.70 Организиране на творчески работилници и 

изучаване на техники за изработване на 
мартеници, боядисване и украса на 
великденски яйца, козунаци, изработване и 

украсяване на сурвакници, изработване на 
новогодишни украси, картички и др. 

Запознаване с традициите и организиране 
на изложби и конкурси с изработените 
предмети. 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Слънчев 
лъч – 1902”  

с. Островче, 
 НЧ „Напредък 

1901”  

гр. Разград, 

НЧ „Съзнание –
Недоклан 1927” 

с. Недоклан, 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
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НЧ 

„Просвещение-
1911”  

с. Дянково, 

НЧ 

„Св.Св.Кирил и 

Методий-1929г.” 

с. Ясеновец 

 
 

3. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

3.1 Тържествено честване по повод 141 години 

от освобождението на село Гецово.  

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

кметство  

с. Гецово 

 

27 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.2 Тържествено честване по повод 141 години 

от освобождението на село Осенец.  

НЧ „Съгласие  
1891” с. Осенец, 

кметство  

с. Осенец 

 

25 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.3 Тържествено честване по повод 141 години 

от освобождението на село Побит камък. 

 

НЧ 

„Самообразова- 
ние 1894” 

с. Побит камък, 

кметство  

с. Побит камък 

31 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.4 Тържествено честване по повод 141 години 

от освобождението на село Топчии. 

Поднасяне на венци на паметника в селото. 

 

НЧ „Просвета – 

1895г.”  

с. Топчии, 

кметство 

с. Топчии 

 

31 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.5 Честване на 12 години от основаването на 
Танцов клуб „Абритус” .  

 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

 

19 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.6 Подготовка на програма и участие на  
Мъжка фолклорна група с. Дряновец в 
общоградско тържество по случай Деня на 
родилната помощ.  

Организатор: 

Федерация на 
жените 
Участници:   

НЧ „Напредък – 

1895”  

с. Дряновец 

 

21 януари 

2019 г. 
Собствени 

средства 
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3.7 Организиране на инициатива, посветена на 
146 години от гибелта на Васил Левски. 

Поднасяне на венци. 

НЧ „Просвета -
1919”  

с. Пороище 
 

19 февруари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.8 Инициативи, посветени на Международния 
ден на майчиния език.  

НЧ „Делиорман 

2014”  

гр. Разград, 

НЧ „Пробуда – 

1919 г.”  

с. Раковски, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

 

21 февруари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.9 Организиране на тържества, посветени на 
01 март – Ден на любителското творчество. 

  

Читалища 
Община Разград 

01 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.10 „Да се хванем на хорото”- инициатива, 
посветена на 1 март – Ден на любителското 

творчество. 

 

НЧ „Просвета-
1895 г.” 

с.Топчии 

01 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.11 Организиране на работилница за 
изработване на мартеници. Изложба. 

НЧ „Нов живот-
1909г” 

с.Ушинци 

 

26 февруари 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.12 Организиране на конкурс за красива и 

оригинална мартеница. 
НЧ „Светлина 
1928”  

с. Мортагоново; 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

 

01 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.13 Организиране и реализиране на местно 

ниво на инициатива „Общобългарско 

хоро” по случай 141 години от 
Освобождението на България. 
 

НЧ „Бузлуджа 
2010”  

гр. Разград, 

танцови клубове 
и школи към 

читалищата 
 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.14 Организиране на тържествени чествания, 
посветени на 141 години от 
Освобождението на България: 

Читалища 
община Разград, 

кметства, 
учебни 

заведения 
 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.15 - Тържествено честване на 141 години от   
Освобождението на България. 
Полагане на цветя на войнишкия паметник 

в селото. 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 
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3.16 - Честване на 141 години от 
Освобождението на България. Поднасяне 
на венци на паметниците в селото. 

 

НЧ „Просвета -
1919”  

с. Пороище 

03 март  
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.17 - Тържествено честване, поднасяне на 
венци и цветя на паметника в м. „Бараката” 

по повод 141 години от Освобождението 

на България. 

НЧ 

„Самообразова- 
ние 1894” 

с. Побит камък 
 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.18 - Тържествено честване на 141 години от 
Освобождението на България. 
Организиране на концертна програма и 

тържествена заря.  

НЧ „Напредък – 

1895” с. 
Дряновец 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.19 - Тържествено честване на 141 години от   
Освобождението на България.  
Поднасяне на цветя и тържествена заря. 
 

НЧ „Съгласие  
1891” с. Осенец 

 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.20 - Тържествено честване на 141 години от   
Освобождението на България. Поднасяне 
на цветя. 
 

НЧ „Просвета-
1895 г.”  

с. Топчии 

03 март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.21 Организиране на инициативи в 
читалищата, посветени на Международния 
ден на жената Осми март. 
 

Читалища 
община Разград 

 

м. март 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.22 Организиране на кулинарен конкурс по 

случай Международния ден на жената. 
НЧ 

„Самообразова- 
ние -1894”  

с. Побит камък 
 

08 март  
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.23 „Сирни заговезни на площада” - 

инициатива с участието на Танцов клуб  

„Калина Рада” и Детска фолклорна 
формация „Елбетица”; 

  

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

10 март 
2019 г. 

Собствени 

средства, средства 
от спонсори 

3.24 Концерт „Музиката на цветята”, посветен 

на Първа пролет. Дуетни и ансамблови 

изпълнения на възпитаници на МШ „Илия 
Бърнев”. 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

24 март 
2019 г. 

Собствени 

средства  

3.25 Тържество за посрещане на Първа пролет. НЧ „Съзнание -  
1963”  

с. Просторно 

 

22 март Собствени 

средства 

3.26 Инициатиатива, посветена на 
Благовещение – Ден на майката. 

НЧ „Просвета-
1895 г.”  

с. Топчии 

25 март Собствени 

средства 

3.27 Организиране и провеждане на 
Национален конкурс за млади пианисти 

„Димитър Ненов”. 

Община Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

30 – 31 март 
2019 г. 

Община Разград 
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3.28 „Цветница на площада” – общоградско 

тържество с участието на Танцов клуб  

„Калина Рада” и Детска фолклорна 
формация „Елбетица”. 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

21 април   

2019 г. 
Собствени 

средства, средства 
от спонсори 

3.29 Организиране на конкурс за рисунка по 

случай Международния ден на Земята. 
 

 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград  

22 април 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.30 Организиране на работилница за 
боядисване на яйца с участието на 
потребителите на Комплекс за социални 

услуги за пълнолетни лица с увреждания с. 
Просторно.  

 

НЧ „Съзнание -  
1963” с. 
Просторно 

м. април  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.31 Работилница за великденски яйца с 
участието на деца и възрастни от селото. 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград 

м. април  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.32 Работилница за писани яйца „Да си 

украсим яйце”. Конкурс за най – красиво 

изработено яйце. 
 

НЧ „Просвета-
1895 г.”  

с. Топчии 

м. април 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.33 „Шарен Великден” – организиране на 
детска работилница за боядисване на 
великденски яйца. 
 

НЧ „Просвета -
1919” с. 
Пороище 

25 април 

2019 г.  
Собствени 

средства 

3.34 Организиране на изложба – конкурс за 
великденски яйца. 
 

НЧ „Нов живот-
1909г.”  

с. Ушинци 

 

м.април 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.35 Отбелязване на Европейския ден за 
солидарност между поколенията съвместно 

с Дома за стари хора и Дневен център за 
възрастни хора с увреждания. 
 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

27 април 

2019 

Собствени 

средства 

3.36 „Гергьовденско хоро на площада” – 

общоселско тържество. 

НЧ 

„Самообразова- 
ние -1894”  

с. Побит камък, 

кметство  

с. Побит камък 
 

06 май  

2019 г. 
Собствени 

средства, 
спонсорство  

 

3.37 Гергьовденско веселие и селищен празник. НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград, 

кметство  

с. Радинград 

 

06 май  

2019 г. 
Собствени 

средства, 
спонсорство  
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3.38 Класически юбилеен концерт „150 години 

Народно читалище Развитие 1869” с 
участието на хор „Железни струни”, 

Балетна школа, талантите от класовете по 

пиано, цигулка и класическа китара. 

Организатори: 

Община Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

09 май  

2019 г. 
Община Разград, 

собствени 

средства 

3.39 Организиране на събития, посветени на 9 

май - Деня на Европа. 
Читалища 
община Разград  

 

м. май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.40 Организиране и провеждане на Десети 

национален фолклорен фестивал на 
клубовете и школите, изучаващи български 

народни хора „Капанска китка». 

 

НЧ „Бузлуджа 
2010”  

 гр. Разград 

18 май  

2018 г. 
Собствени 

средства, 
такси участие, 
Община Разград, 

спонсорство 

 
3.41 Празничен концерт под знака на 150 

години Народно читалище «Развитие 
1869» за отбелязване на Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 
 

Организатори: 

Община Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

24 май  

2019 г. 
Собствени 

средства, 
Община Разград 

 

3.42 Организиране на тържествени чествания, 
посветени на 24 май - Ден на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост. 
 

Читалища 
община Разград 

24 май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.43 Тържествено честване на патронния 
празник на НЧ „Просвета-1895 г.”  

с. Топчии. 

 

НЧ „Просвета-
1895 г.”  

с. Топчии. 

 

24 май 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.44 Тържествен концерт по случай патронния 
празник на НЧ „Слънчев лъч-1902” с. 
Островче. 

НЧ „Слънчев 
лъч-1902”  

с. Островче 
 

24 май 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.45 Беседа против тютюнопушенето по случай 

Световния ден  за борба с 
с тютюнопушенето.  
 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград 

31 май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.46 Организиране посрещането на участниците 
в похода „По стъпките на Таньо войвода”. 

Подготовка на програма. 

НЧ 

„Самообразова-
ние 1884” 

с. Побит камък 
 

31 май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.47 Организиране на мероприятия, свързани с 
осигуряване логистиката по посрещането 

на участниците в похода „По стъпките на 
четата на Таньо войвода”. Съвместни 

дейности с ТД „Буйна гора”. 

 

НЧ „Просвета 
1884” 

 с. Балкански,  

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 

НЧ „Просвета – 

м. май   

 2019 г. 
Собствени 

средства 
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1895г.”  

с. Топчии 

 
3.48 Организиране на Конкурс за рисунка и 

изложба, посветени на 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 
 

НЧ „Прозрение 
1927г.” 

 с. Киченица 

м. май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.49 Организиране на изложба по случай 24 май 

- Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. 
   

НЧ „Просвета -
1919” с. 
Пороище 

м. май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.50 Организиране на празник „Ден на таланта”.  НЧ „Съзнание – 

1963”Просторно  

м. май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.51 Годишен концерт - продукция на Балетна 
школа. 
 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

 

м.май  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.52 Организиране на детски утра, тържества, 
конкурси и др., посветени на 01 юни – 

Международен ден на детето. 

 

Читалища 
община Разград 

съвместно с 
образователни 

институции и 

кметства 
 

01 юни 

2019 г. 
Собствени 

средства, 
спонсорство 

 

3.53 Организиране на детско парти и спортно 

състезание по случай Международния ден 

на детето. 

 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград 

01 юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.54 Организиране на детско тържество под 

надслов: „Палави усмивки”. 

НЧ „Делиорман 

2014 г.”  

гр. Разград 

 

01 юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.55 Организиране на Традиционен празник на 
тиквата. 

НЧ „Просвета-
1919г.”  

с. Пороище 
 

30 юни  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.56 Организиране и провеждане на Девети 

капански събор. Логистика на събитието. 

Организатори: 

Община Разград, 

РЕКИЦ 

„Читалища”  

Участници: 

Читалища 
Разград 

 

м.юни  

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.57 Годишен концерт на Музикална школа 
„Илия Бърнев”. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

 

м. юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.58 „Здравей, ваканция!” – детско парти в 
библиотеката 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград 

м. юни  

2019 г. 
Собствени 

средства 



43 

 

3.59 Участие на формациите на читалището в 
Исторически фестивал „Античен 

Абритус”. 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

 

м. юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.60 Организиране на кулинарен конкурс за 
домашно приготвена баклава и 

традиционни сладки по случай празника 
Рамазан Байрам. 

 

НЧ „Прозрение 
1927г.” 

с.Киченица 

м. юни 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.61 „Безопасно лято” – организиране на 
традиционна кампания, посветена на 
правата на децата. 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

м. юли 

 2019 г. 
Собствени 

средства 

3.62 Тържествено честване на 135 години от 
основаването на НЧ „Просвета 1884” с. 
Балкански. 

 

НЧ „Просвета 
1884” с. 
Балкански 

м. август  
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.63 Лятна работа с деца – прожекции, 

организиране на читални и занимални, 

детски утра, спортни инициативи и др. 

 

Читалища 
община Разград 

м. август 
2019 г. 

Собствени 

средства 

3.64 Организиране на чествания, посветени на 
Съединението и Независимостта на 
България. 
 

Читалища 
община Разград 

м. 

септември  

2019 г. 

Собствени 

средства 
 

3.65 Честване на 134 години от Съединението 

на България – изложба и беседа. 
НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 

06 

септември  

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

3.66 Честване на 134 години от Съединението 

на България и селищен празник. 

НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

 

06  

септември 

2019 г. 

Собствени 

средства 

3.67 Честване на 100 години от основаването на 
НЧ „Просвета – 1919” с. Пороище. 

НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 
 

20 

септември 

2019 г. 

Собствени 

средства 

3.68 Тържество по случай 111 години от 
обявяването на Независимостта на 
България и поднасяне на венци и цветя на 
паметника в селото. 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 

НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 
 

22 

септември 

2019 г. 

Собствени 

средства 

3.69 Организиране на конкурс за рисунка „Моя 
България”.  

НЧ „Наука – 

1929”  

с. Радинград 

м. 

септември  

2019 г. 

Собствени 

средства 
 

3.70 Участие на ТК „Абритус” в Традиционен 

есенен панаир. 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

м.септември  

2018 г. 
 

Собствени 

средства 
 



44 

 

3.71 Организиране на чествания по случай 01 

октомври – Международен ден на 
възрастните хора. 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

Побит камък,   

НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище, 
НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград, 

НЧ „Просвета – 

1895г.”  

с. Топчии, 

НЧ „Нов живот-
1909г.”  

с. Ушинци 

01 октомври 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.72 Подготовка и провеждане на традиционно 

честване на селищния празник и патрон на 
църквата Св. Иван Рилски. 

НЧ „Отец 

Паисий-1922” 

с.Черковна 
 

19 октомври 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.73 Подготовка на програма за селищен 

празник. 

НЧ „Слънчев 
лъч-1902”  

с. Островче 

24 октомври 

 2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

 
3.74 Организиране на детски тържества за 

Хелоуин.  

 

НЧ „Пробуда -
1919” с. 
Раковски, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

31 октомври 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.75 Организиране и провеждане на 
традиционен Есенен карнавал на 
плодородието. 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

м. октомври  

2019 г. 
 

Собствени 

средства 
 

 
3.76 Театрално представление за 150 години 

Народно читалище „Развитие 1869” и 

годишнина от началото на театралното 

дело в Разград. Етюд „Многострадална 
Геновева” с участието на членове на 
читалищното ръководство и публични 

личности от Разград. Пиеса „Мнимият 
болен”, поставяна от Димитър Хранов, в 
изпълнение на Младежка театрална 
формация „Импулс”. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

 

01 ноември 

2019 г. 
Собствени 

средства,  
Община Разград 

3.77 Тържествено честване на 1 ноември – Ден 

на народните будители. 

Читалища 
община Разград 

съвместно с 
образователни 

институции 

 

01 ноември 

2019 г. 
Собствени 

средства 
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3.78 Честване на 80 годишнина на жители от 
село Топчии. 

НЧ „Просвета – 

1895г.”  

с. Топчии 

 

01 ноември 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.79 Честване на празника Архангел Михаил в 
църквата на селото. 

НЧ „Нов живот-
1909г.”  

с. Ушинци, 

кметство  

с. Ушинци 

08 ноември 

2019 г. 
Собствени 

средства 
 

3.80 Юбилеен Коледен концерт по случай 150 

години Народно читалище „Развитие 1869” 

гр. Разград. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

12 декември 

2019 г. 
Собствени 

средства 

3.81 Коледни и новогодишни празници в 
населените места на Община Разград. 

Читалища 
община Разград 

м. декември 

2019 г. 
Собствени 

средства, 
спонсорство 

 
3.82 Традиционен коледен концерт на 

колективите на читалището. 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

м. декември  

2019 г. 
 

Собствени 

средства 

3.83 Участие на духов оркестър в общоградски 

тържества и чествания. 
 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

3.84 Концертни изяви на възпитаници на ДМШ  

„Илия Бърнев”. Участия в празнични 

чествания и тържества на ДГ, училища, 
Федерация на жените гр. Разград и др. 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства, 
спонсорство  

3.85 Организиране на театрални, оперни, 

балетни спектакли, концерти, 

кинопрожекции и др. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

 
3.86 Развиване и обогатяване дейността на 

детските театрални формации и 

артистични студия. 
 

НЧ „Напредък -

1895”  

с. Дряновец, 

НЧ „Съзнание 
1891” с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства, 
спонсорство 

3.87 Представяне на детски пиеси с деца от 
театралната трупа към читалището. 

НЧ „Съзнание 
1891” с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства, 
спонсорство 

 
3.88 Организиране на празници, рецитали, 

тематични вечери, дискусии, конкурси, 

изложби, викторини, прожекции и др. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата, 
спонсорство 
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3.89 Осигуряване на подкрепа на талантливи 

деца и младежи, осъществяване на местни 

творчески проекти и инициативи със 
заинтересованите институции за подкрепа 
на личностното развитие. 
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
финансиращи 

програми, 

спонсорство 

 

4. КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТ.  

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

4.1 

 
Осъществяване на издирвателска и 

проучвателска дейност. Обогатяване на 
базата данни на читалищата, свързана с 
историята на населените места, бит, 
поминък на населението, истории на 
фамилиите и др. Описване на музикалния и 

танцов фолклор, обичаи, предания, 
събиране на предмети от традиционния 
бит,снимки и други подобни занимания. 
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
средства по 

програми на МК и 

други 

финансиращи 

организации 

4.2 Създаване на етнографска музейна сбирка 
в читалището. 

 

НЧ „Просвета – 

1919” с. 
Пороище 
 

Текущ Собствени 

средства, 
средства по 

програми на МК  
4.3 Поддържане и обогатяване на  

съществуващите етнографски сбирки. 

 

НЧ „Просвета 
1884г.” 

с.Балкански,  

НЧ „Просвета-
1895г.” 

с.Топчии, 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец, 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 

НЧ „Наука 1929” 

 с. Радинград 

 

Текущ Собствени 

средства, 
средства по 

програми на МК  

4.4 Събиране и систематизиране на снимков, 
аудио и видео материал от съвременната 
история на читалището. Издаване на диск 

„Спомени и размисли”, записани от 
местните жители на селото. 

 

НЧ „Слънчев 
лъч-1902” с. 
Островче 

Текущ Собствен средства, 
дарения 
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4.5 Дейности за популяризиране на 
Етнографски капански комплекс -
разработване на туристически анимации, 

подготовка и отпечатване на рекламни 

материали и др. 

 

НЧ Просвета – 

1895 г.”  

с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на МК и 

НФ „Култура”, 

програми на други 

финансиращи 

организации 

 
4.6 Дейности за популяризиране на 

Етнографски комплекс с. Побит камък. 

Разработване на туристически пакети.  

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 

Текущ Собствени 

средства, 
Община Разград, 

програми на МК и 

НФ „Култура”,  

програми на други 

финансиращи 

организации 

 

 

 
 

5. СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ. ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

5.1 Организиране на спортни инициативи с 
цел подобряване физическото здраве и 

оползотворяване на свободното време на 
подрастващите. 
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

5.2 Организиране на поход, посветен на 141 

години от Освобождението на България. 
 

НЧ „Просвета 
1884”  

с. Балкански  

 

Текущ Собствени 

средства 

5.3 Организиране на походи и пикници.  НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

 

Текущ Собствени 

средства 

5.4 Организиране на младежки спортни 

състезания и турнири. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства 

5.5 Организиране на поход до местността 
„Момина белянка” по случай Първа 
пролет.  

НЧ „Напредък-

1895”  

с. Дряновец 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.6 Организиране на екологични инициативи 

за хигиенизиране на обществените 
пространства в селото и читалището.  

НЧ 

„Просвещение 
1911г.” 

с. Дянково 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.7 Организиране на походи и спортни НЧ „Прозрение Текущ Собствени 
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състезания по тенис на маса и футбол.  1927г.” с. 
Киченица 
 

средства 

5.8 Провеждане на спортно състезание – част 
от инициативата за честване на Хъдрелез и 

Гергьовден. 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927”  

с. Недоклан 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.9 Организиране на забавни и спортни игри за 
децата и младежите в селото. 

Организиране на екскурзии в страната и 

поход до местност „Каратепе”. 

 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.10 Организиране на традиционни походи до 

м. „Бараката”, посветени на годишнина от 
обесването на В. Левски и 141 години от 
Освобождението на България. 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 
 

Съобразно 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства 
 

5.11 Организиране на традиционен поход по 

случай Първа пролет и спортен празник по 

случай 1 юни – Международен ден на 
детето. 

НЧ „Просвета -
1919”  

с. Пороище 

Съобразно 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства, 
спонсорство 

 
5.12 Организиране на турнири по тенис на маса, 

футбол и волейбол. 

НЧ 

„Самообразо -

вание 1894”  

с. Побит камък 
 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.13 Организиране на спортни състезания, 
излети и пикници по случай Деня на 
българския спорт м. май; екскурзия по 

случай Световния ден на туризма м. 

септември и др. 

 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Съобразно 

датите на 
събитията 

Собствени 

средства 
 

5.14 Организиране на спортни турнири по 

футбол, волейбол, тенис на маса, 
колоездене. Походи до близки местности.  

 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” 

 с. Раковски, 

НЧ „Св.св.Кирил 

и Методий-

1929г.” 

с. Ясеновец 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.15 Организиране на походи, спортни и 

забавни състезателни игри. 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.16 Организиране на турнири по шах в Клуба 
на пенсионера. Организиране на 
еднодневни екскурзии за читалищните 
членове. 
 

НЧ „Отец 

Паисий – 1922” 

с. Черковна 

Текущ Собствени 

средства 
 

5.17 Дейности за привличане интереса на 
младите хора в селото и повишаване на 

НЧ „Просвета -
1919”  

Текущ Собствени 

средства, 
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мотивацията им по поддържане и 

облагородяване на екопътеката до аязмото 

«Света Марина». 

 

 

с. Пороище спонсорство 

 

 

6. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

6.1 Реализиране на инициативи със социална 
насоченост с цел социална и културна 
интеграция на различни социални групи, 

включително такива в риск, неравностойно 

положение, етнически групи и др. 

 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.2 Оказване на помощ на болни и самотно 

живеещи хора. 
НЧ «Просвета 
1884»  

с. Балкански 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.3 Работа с възрастни хора в неравностойно 

положение, оказване на помощ и 

обслужване на възрастни и безпомощни 

хора. Организиране на дарителски 

кампании. 

 

НЧ „Просвета-
1871”  

с. Благоево 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.4 Организиране на благотворителни базари 

на Великден и Коледа в подкрепа на 
социално слаби семейства. 
 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 

6.5 Съвместни инициативи с БЧК. Работа с 
рискови групи на населенето и възрастните 
хора. Посещения в ЦНСТ с. Хърсово, Дом 

за стари хора в Разград. Участие в 
кампании „Деца в риск” и „Деца в 
неравностойно положение”. 

 

НЧ „Слънчев 
лъч – 1902”  

с. Островче 
 

Текущ Собствени 

средства 

6.6 Продължаване на инициативата „Подай 

ръка” в помощ на социално слабите и 

самотни жители в селото. 

НЧ „Просвета -
1919” 

 с. Пороище 

Текущ Собствени 

средства, 
спонсорство 

 
6.7 Дейности, насочени към социализиране на 

потребителите от Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора с увреждания с. 
Просторно и приобщаването им към 

дейностите на читалището. Организиране 
на съвместни мероприятия – подготовка и 

провеждане на общи инициативи, свързани 

с традиционни празници. 

НЧ „Съзнание – 

1863”  

с. Просторно 

Текущ Собствени 

средства 
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6.8 Участие на колективите на читалището в 
благотворителни инициативи. 

НЧ „Напредък 

1901” гр. 

Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр.Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 

6.9 Организиране на дарителски кампании, 

осъществяване на доброволчески 

инициативи в подкрепа на хора в 
неравностойно положение. 
 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” 

 с. Раковски 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.10 Организиране на дарителски кампании за 
социално слаби деца и разнос на книги за 
трудноподвижни хора. 
 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства 

6.11 Дейности в подкрепа на възрастни хора.  НЧ „Нов живот 
– 1909”  

с. Ушинци 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ. 
МОДЕРНИЗИРАНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

7.1 Редовно провеждане на годишни отчетни и 

отчетно – изборни събрания и заседания на 
читалищните настоятелства.   
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.2 Подпомагане организационното и 

институционално укрепване на читалищата 
от община Разград: 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.3 -Дейности, свързани с актуализиране на 
базата данни за читалищата от община 
Разград в Регистъра на народните 
читалища към Министерство на културата. 
Организиране на работни срещи. 

Методическа, експертна и техническа 
помощ при работа в Регистъра – 

консултиране, подготовка на съпътстваща 
документация, попълване на 
информационни карти и др.  

 

РЕКИЦ 

„Читалища”, 

читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.4 - Оказване на методическа и техническа 
помощ при извършване на пререгистрация 
на народните читалища в Агенция по 

вписванията – консултиране, подготовка на 
документи и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 
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7.5 - Методическа и експертна помощ в 
текущата дейност на читалищата и  

подпомагане взаимодействието им с 
институции и организации. Подготовка и 

консултиране на документация,  
становища, докладни, искания за щатни 

бройки и др. Оказване на съдействие при 

подготовка и организиране на събрания. 
 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.6 - Оказване на методическа и техническа 
помощ при организация и провеждане на 
културни събития на читалищата – 

библиотечни инициативи, чествания на 
юбилеи и годишнини и др. Подготовка на 
сценарии, грамоти, поздравителни адреси, 

логистика за организиране на музикални 

програми и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.7 - Оказване на логистична подкрепа при 

подготовка и участие на колективите в 
национални и международни културни 

събития – търсене и предлагане на 
информация, осъществяване на контакти, 

водене на кореспонденция и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.8 - Организиране на обучителни дейности за 
повишаване квалификацията на 
читалищните служители 

/обучителни семинари, кръгли маси, 

курсове, практикуми, работни срещи/. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.9 - Подпомагане на читалищата при 

разработване и участие в проекти и 

програми. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.10 Разработване на експертни становища за 
състоянието и проблемите на читалищата, 
предоставяни на Министерство на 
културата, областна и общински 

администрации. Подготовка на анализ за 
дейността на читалищата от област Разград   

и представянето му в Министерство на 
културата и на Областен управител. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища” 

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства, 
Министерство на 
културата 
 

7.11 Осъществяване на дейности по процедура 
за финансова подкрепа на читалищната 
дейност в община Разград със средства от 
общински бюджет: 
- актуализиране на Правила за условията и 

реда за кандидатстване за финансова 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 



52 

 

подкрепа на читалищната дейност в 
община Разград и проектен фиш; 

- изготвяне на документация от работата на 
комисията; 
- подготовка на договори за финансиране. 
 

7.12 Логистика и координация по изпълнение 
на дейностите за реализиране на програма 
на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища”. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.13 Активно включване в обявени от МК сесии 

за подкрепа на любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното дело, 

технологичното обновление, ремонти и др.  

 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.14 Търсене на допълнително финансиране 
чрез разработване на проекти и 

кандидатстване по програми на НФ 

„Култура“. 

 

Читалища 
община Разград 

Текущ НФ „Култура” 

7.15 Участие във финансиращи програми и 

търсене на допълнителни средства за 
обновяване на репертоар, реквизит, 
гардероб, закупуване и ремонт на 
инструменти на художествените 
колективи. 

 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на МК и 

НФ „Култура”, 

средства от 
общински бюджет 

7.16 Създаване на партньорства, утвърждаване 
и укрепване на връзки с местни и 

национално представени културни 

институции, учебни заведения, културни 

институти и организации от 
неправителствен сектор. 

 

Читалища 
община Разград, 

РЕКИЦ 

„Читалища”  

 

Текущ Собствени 

средства 
 

7.17 Участие в организацията и провеждането 

на културни събития от културния 
календар на община Разград и национални 

събития – Капански събор, Панаир на 
киселото мляко и Фестивал на народните 
традиции и занаяти, събития на Федерация 
на жените гр. Разград и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ 

 

 

 

 

 

 

Собствени 

средства 
 

7.18 Подготовка на ежемесечен културен 

календар на читалищата от община 
Разград, публикуван на официалния сайт 
на община Разград. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”, 

читалища 
община Разград   

 

Текущ 

 

 

 

 

 

 

Собствени 

средства 
 

7.19 Подготовка на ежемесечен културен РЕКИЦ Текущ Собствени 
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календар на читалищата от област Разград, 

публикуван на официалния сайт на 
Областна администрация Разград. 

„Читалища”,   

читалища 
община Разград   

 

 

 

 

 

 

 

средства 
 

 

8. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – 

ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

8.1 Обновяване и модернизиране на 
материално – техническата база на 
читалищата.  

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми на 
Министерство на 
културата и други 

организации 
8.2 Активизиране на читалищните 

ръководства по отношение привличане на 
средства за извършване на ремонтни 

дейности, поддържане на сградите, 
закупуване на инвентар и др. 

Участие в програми и проекти. 

Необходимост от извършване на следните 
дейности: 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
програми  на МК 

8.3 - Ремонт на покрива на читалището. НЧ „Просвета 
1884” 

с. Балкански 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.4 - Извършване на текущи ремонтни 

дейности. 

НЧ „Просвета -
1871”  

с. Благоево 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.5 - Извършване на вътрешно саниране на 

репетиционна зала, ремонт на тавана и 

сцената, освежаване на коридори. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство  

 
8.6 - Ремонт на част от покривна конструкция. 

Обръщане на прозорци на салон. Ремонт и 

боядисване на салон и битова стая. 
 

НЧ „Напредък – 

1895”  

с. Дряновец 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 
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8.7 - Облагородяване средата около 

читалищната сграда. 
Освежаване на читалищния салон и 

читалнята, ремонт на пода.  

НЧ „Извор – 

1936 г.”  

с. Липник 
 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.8 - Дейности по довършване на ремонта на 

покривната конструкция и вътрешния 
ремонт на читалищния салон. 

НЧ „Светлина 
1928 г”  

с. Мортагоново 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.9 - Текущ ремонт на читалищната база. НЧ „Съзнание – 

Недоклан1927” 

с. Недоклан 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти 

 
8.10 - Облагородяване средата около 

читалищната сграда. 
НЧ 

„Самообразова-
ние 1894”  

с. Побит камък 
 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.11 - Ремонт на покрив, подмяна на 

водосточни тръби и облагородяване на 
средата около читалището. 

НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 
 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.12 - Извършване на текущи ремонти на 

читалищната сграда. 
НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.13 - Ремонт на покривна конструкция, 

подмяна на дограма и външна изолация. 
НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.14 - Ремонт на помещението, отдадено за 

нуждите на читалището. Подмяна на 
дограма, закупуване на климатици и др. 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.15 - Ремонт и освежаване на читалищния 

салон и библиотека. 
 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
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ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Читалищата от община Разград финансират заложените в програмата дейности 

със средства от държавната субсидия, собствени приходи и средства от проектна 
дейност. 

2. С цел укрепване и развитие на читалищата, Община Разград осигурява за 2019 г. 
допълнително финансиране в размер на 10000 лв. за подпомагане на 
читалищните дейности. Средствата ще бъдат разпределени на проектен 

принцип.   

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

1. Срокът за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Разград е в рамките на бюджетната 2019 г. 

2. В изпълнение на чл. 26а, (4) председателите на читалищата представят в срок до 

31 март 2019 г. пред Кмета на община Разград и Общински съвет Разград доклад 

проекти, 

спонсорство 

 
8.16 - Извършване на текущи ремонтни 

дейности в сградата на читалището. 

НЧ „Пробуда – 

1919”  

с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.17 - Извършване на освежаване на 

библиотеката. 
НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.18 - Извършване на ремонт на олуци, 

централно стълбище и читалищен салон.  

Частични СМР на къщите в Етнографски 

капански комплекс. Закупуване на 
инвентар – маси и столове. 

 НЧ „Просвета-
1895г.”  

с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.19 - Извършване на текущи ремонтни 

дейности на читалищната сграда, подмяна 
на ел. инсталация. 

НЧ „Нов живот 
– 1909г.” 

с. Ушинци 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 

 
8.20 - Ремонт на читалищния салон – ремонт на 

таван, частично измазване на фасада, 
подмяна на ел. инсталация и подмяна на 
дограма на читалищния салон, ел. 

инсталация. 

НЧ „Отец 

Паисий 1922.”- 

с. Черковна 

Текущ Собствени 

средства, 
средства от 
проекти, 

спонсорство 
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за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и 

изразходваните бюджетни средства през 2018 г. 
 

 

* Заложените в Програмата за развитие на читалищната дейност в Община 

Разград през 2019 г. дейности могат да бъдат развивани, обогатявани и допълвани 

текущо от нови инициативи и проекти при търсене на алтернативни източници на 
финансиране. 

 

С Т А Т И Я 3 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№69. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Актуализиране на договори за наем на имоти и 

части от имоти – публична и частна общинска собственост и на 

концесионни договори, в съответствие с годишната инфлация за 

изтеклата календарна година. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на Общински 

съвет – Разград и на чл. 22 от Наредба № 17, ежегодно от 1 март се 
актуализира наемната цена на сключените договори за наем, в 
съответствие с годишната инфлация, отнесена за периода декември на 
изтеклата, спрямо декември на предходната на нея година, след решение 
на общинския съвет. Има и аналогична разпоредбата и в чл. 7 от Наредба 
№ 21 на Общински съвет Разград. В сключените от Община Разград 

наемни и концесионни договори, също са предвидени клаузи за 
актуализация на наемните цени и концесионните плащания, в зависимост 
от годишната инфлация за предходната година. 

Отчетената от Националния статистически институт годишна 
инфлация за 2018 година /декември 2018 год. спрямо декември 2017 год./ е 
2,7%. 

На заседание на двете комисии по Наредба № 2 и по Наредба №17, 

бяха приети решения да се предложи на  Общински съвет Разград да се 
актуализират договорите за наем на имоти и части от имоти-публична и 

частна общинска собственост, сключени до 31.12.2018 година като същите 
се увеличат с 2,7 %. 
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          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. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, чл. 22 от Наредба №17 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем  и продажба на общински жилища, чл. 7 от Наредба 
№ 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на „Бизнес зона Перистър“ 

гр.Разград и във връзка със сключени договори за наем на имоти и части от 
имоти – публична и частна общинска собственост и на концесионни 

договори Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1.Да се актуализират наемните цени по сключените от Община 

Разград до 31.12.2018 година договори, за отдаване под наем на имоти и 

части от имоти – публична и частна общинска собственост и 

концесионните плащания по концесионните договори, като същите се 
увеличат с 2,7 %. 

2.Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекси към 

договорите, отразяващи промяната на наемните и концесионните 
плащания. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  Докладната записка е разглеждана в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации. Господин Анастасов. 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и без  „въздържали се“, комисията 
подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря! Въпроси към вносителя? Не виждам. Изказвания, 
предложения, във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 69. Моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 
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                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                № 671 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост и на чл. 22 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за установяване на 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, ежегодно от 1 март се актуализира наемната цена 

на сключените договори за наем, в съответствие с годишната 

инфлация, отнесена за периода декември на изтеклата, спрямо 

декември на предходната на нея година, след решение на общинския 

съвет. Аналогична е и разпоредбата на чл. 7 от Наредба № 21 на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на „Бизнес зона Перистър“ гр. 

Разград. В сключените от Община Разград наемни и концесионни 

договори, са предвидени клаузи за актуализация на наемните цени и 

концесионните плащания, в зависимост от годишната инфлация за 
предходната година. 

Отчетената от Националния статистически институт годишна 

инфлация за 2018 година /декември 2018 год. спрямо декември 2017 

год./ е 2,7%. 

На заседание на комисиите по чл. 2 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост и 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 

са приети решения – да се предложи на Общински съвет Разград да 
приеме решение за актуализиране на договорите за наем на имоти и 

части от имоти-публична и частна общинска собственост, сключени до 

31.12.2018 година като същите се увеличат с 2,7 %. 

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. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на Общински съвет 
Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, чл. 22 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем  и продажба на общински жилища, 

чл. 7 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 
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„Бизнес зона Перистър“ гр.Разград и във връзка със сключени 

договори за наем на имоти и части от имоти – публична и частна 

общинска собственост и на концесионни договори Общински съвет 
Разград, след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 
 

Р Е Ш И: 

 

1.Да се актуализират наемните цени по сключените от Община 

Разград до 31.12.2018 година договори, за отдаване под наем на имоти 

и части от имоти – публична и частна общинска собственост и 

концесионните плащания по концесионните договори, като същите се 
увеличат с 2,7 %. 

2.Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекси към 

договорите, отразяващи промяната на наемните и концесионните 
плащания. 

 

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 4 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 70. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - Маринова – 

заместник-кмет на Община Разград 

Относно: Отдаване под наем на свободни пасища, мери от 
общинския поземлен фонд чрез публичен търг на собственици на 

пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние  
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 
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През миналата година в изпълнение на Решение № 512 по Протокол 

№ 38 от 27.02.2018 г. на Общински съвет Разград беше извършено 

разпределение на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, 

между собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

След провеждането на търга останаха свободни пасища, мери и 

ливади, които бяха отдадени под наем за срок от една стопанска година, 
чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и 

ливади, след провеждане на търга, могат да се отдават чрез търг на 
собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние за срок от една стопанска година. 
За тези останалите свободни пасища, мери има проявен интерес за 

наемането им под наем, за срок от една стопанска година /2018 - 2019/. 

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 от Закона за общинската собственост, чл. 37 и 

ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 

103 от Правилника за прилагане на Закона предлагам на  Общински съвет 
Разград, да приеме следното решение: 

 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване 
под наем на имоти – публична общинска собственост, за всяко землище по 

отделно, представляващи пасища, мери /анблок за всяко землище/ за срок 
от една стопанска година /2018-2019/, по реда на глава седма от Наредба № 

2 на Общински съвет Разград, както следва и са посочени поземлищата: 
с.Пороище, с.Дянково, с.Мортагоново, с.Раковски, с.Ушинци, с.Побит 
камък и с.Радинград.  

2. Началната тръжна цена е в размер на 6 лв. /шест лева/ на декар, 

която е определена по пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 
собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на 
имотите, описани в т.1. 

Благодаря за вниманието. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Госпожо Френкева, да докладвате за 
комисията по 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, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 6 гласа - 

„ЗА“ , без -„против“ и без -  „въздържали се“ бе приет проекта за решение. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за управление на общинската 
собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без  „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, да докладвате за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 70. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                № 672 

 

Община Разград е собственик на следните имоти – публична 

общинска собственост, представляващи пасища, мери, както следва: 
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• За землището на с. Пороище: 
  

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000222 38.150 ДЮЛГЕР ЧЕШМА Пасище, мера 9 

2 217019 86.251 ДЮЛГЕР ЧЕШМА Пасище, мера 8 

 

• За землището на с. Дряновец: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000077 20.645 АНИН ДОЛ Пасище, мера 3 

2 000087 52.350 АНИН ДОЛ Пасище, мера 5 

3 000093 113.851 АНИН ДОЛ Пасище, мера 5 

4 000104 42.300 ТРИТЕ ТРАПА Пасище, мера 5 

5 000114 174.467 АНИН ДОЛ Пасище, мера 10 

6 000117 12.306 ПОЛЕТО Пасище, мера 5 

7 000138 79.998 ОСЕНСКИ НИВИ Пасище, мера 5 

8 000153 133.654 ПОЛЕТО Пасище, мера 5 

9 051001 22.587 Г. ЛИВАДИ Пасище, мера 3 

 

• За землището на с. Дянково: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000033 34.405 ПАРАДЖИК Пасище, мера 5 

2 000040 31.856 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

3 000075 22.199 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

4 000076 14.395 ПАРАДЖИК Пасище, мера 6 

5 000078 63.292 ПАРАДЖИК Пасище, мера 4 

6 000079 22.623 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

7 000081 1.968 ПАРАДЖИК Пасище, мера 5 

8 000082 13.850 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

9 000092 4.731 ПАРАДЖИК Пасище, мера 6 

10 000093 122.779 ЮРТЛУК Пасище, мера 7 

11 000094 22.329 ЮРТЛУК Пасище, мера 5 

12 000096 17.950 ЮРТЛУК Пасище, мера 7 

13 000099 38.277 ХВЪРЧИЛОТО Пасище, мера 5 

14 000100 102.809 ДЕНИКЛЕР Пасище, мера 7 

15 000104 31.110 ЛОЗЯТА Пасище, мера 4 

16 000107 9.552 КЪШЛА Пасище, мера 4 

17 000117 19.834 КЪШЛА Пасище, мера 7 

18 000118 6.159 КЪШЛА Пасище, мера 6 

19 000120 41.170 КЪШЛА Пасище, мера 7 

20 000121 49.071 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 4 

21 000125 52.111 КЪШЛА Пасище, мера 6 

22 000126 2.668 КЪШЛА Пасище, мера 7 

23 000127 11.364 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 6 

24 000128 78.863 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 7 

25 000132 36.728 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 4 
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26 000134 3.314 КЪШЛА Пасище, мера 6 

27 000135 9.846 КЪШЛА Пасище, мера 7 

28 000139 23.765 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 7 

29 000140 26.775 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 5 

30 000151 30.661 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 7 

31 000188 10.947 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

32 000190 44.326 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

33 000200 9.283 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

34 000201 1.855 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

35 000202 16.997 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

36 000203 5.441 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

37 000204 5.413 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

38 000205 8.372 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

39 000206 4.777 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

40 000207 14.252 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

41 000208 15.980 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

42 000209 2.964 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

43 000213 21.448 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

44 000227 33.503 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 4 

45 000232 22.280 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 5 

46 000233 19.825 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 4 

47 000234 23.303 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 5 

48 000258 49.699 КИЛЛИК Пасище, мера 6 

49 000272 18.556 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище, мера 4 

50 000290 32.340 ДЕНИКЛЕР Пасище, мера 6 

51 000406 20.579 КИЛЛИК Пасище, мера 5 

52 000408 31.349 КИЛЛИК Пасище, мера 5 

53 000434 18.602 ЛОЗЯТА Пасище, мера 4 

 

• За землището на с. Мортагоново: 

 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000032 53.069 АЛАН БАШИ Пасище, мера 6 

2 000046 14.689 ЧАКМАКЛЪКА Пасище, мера 6 

3 000059 109.810 ЯСЛУДЖАТА Пасище, мера 7 

4 000069 56.433 МАНТАРЛЪК Пасище, мера 7 

5 000095 4.363 
ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ 

ПЪТ 
Пасище, мера 6 

6 000138 78.233 ЮЖНИЯТ БЛОК Пасище, мера 7 

7 000143 37.063 
УШИНСКО /КЪР 

АЛАН/ 
Пасище, мера 3 

8 000166 7.228 ТЕРАСИТЕ Пасище, мера 7 

 

• За землището на с. Раковски: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 62089.6.118 77.975 МЕРАТА Пасище 6 
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2 62089.7.140 43.455 МЕРАТА Пасище 6 

3 62089.7.141 78.265 МЕРАТА Пасище 6 

4 62089.7.143 7.597 МЕРАТА Пасище 6 

5 62089.8.151 36.123 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.118 64.213 МЕРАТА Пасище 3 

 

• За землището на с. Ушинци: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000132 19.036 
РАДИНГРАДСКИ 

ПЪТ 
Пасище, мера 3 

2 000136 9.148 
ХАСАНОВИ 

НИВИ 
Пасище, мера 7 

3 000170 38.491 ЧУКУР ЧЕИР Пасище, мера 6 

4 000177 11.325 ЧЕИРИТЕ Пасище, мера 7 

 

 

 

 

• За землището на с. Побит камък: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000015 384.528 
СТЕФАНОВИЯ 

ГЬОЛ 
Пасище, мера 10 

2 000050 16.530 ШЕРАКА Пасище, мера 10 

3 000051 46.888 ШЕРАКА Пасище, мера 10 

4 000061 95.443 ДЪБРАВАТА Пасище, мера 10 

5 000064 21.183 
МАРКОВОТО 

ГЬОЛЧЕ 
Пасище, мера 3 

6 000070 11.489 
МАРКОВОТО 

ГЬОЛЧЕ 
Пасище, мера 3 

7 000072 134.567 ДЪБРАВАТА Пасище, мера 10 

8 000115 387.337 ЮРТЛУК Пасище, мера 4 

9 000126 158.219 ПАРАДЖИК Пасище, мера 4 

 

• За землището на с. Радинград: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 010001 61.435 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 5 

2 012023 95.747 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 7 

3 013005 400.369 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 4 

 

За описаните по – горе имоти има проявен интерес за наемането 

им под наем, за срок от една стопанска година /2018 – 2019/. 

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 



67 

 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Общински съвет Разград, след 
поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 
отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за 
всяко землище по отделно, представляващи пасища, мери /анблок за 
всяко землище/ за срок от една стопанска година /2018-2019/, по реда 
на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, както следва:  
 

• За землището на с. Пороище: 
  

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000222 38.150 ДЮЛГЕР ЧЕШМА Пасище, мера 9 

2 217019 86.251 ДЮЛГЕР ЧЕШМА Пасище, мера 8 

 

• За землището на с. Дряновец: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000077 20.645 АНИН ДОЛ Пасище, мера 3 

2 000087 52.350 АНИН ДОЛ Пасище, мера 5 

3 000093 113.851 АНИН ДОЛ Пасище, мера 5 

4 000104 42.300 ТРИТЕ ТРАПА Пасище, мера 5 

5 000114 174.467 АНИН ДОЛ Пасище, мера 10 

6 000117 12.306 ПОЛЕТО Пасище, мера 5 

7 000138 79.998 ОСЕНСКИ НИВИ Пасище, мера 5 

8 000153 133.654 ПОЛЕТО Пасище, мера 5 

9 051001 22.587 Г. ЛИВАДИ Пасище, мера 3 

 

• За землището на с. Дянково: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000033 34.405 ПАРАДЖИК Пасище, мера 5 

2 000040 31.856 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

3 000075 22.199 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

4 000076 14.395 ПАРАДЖИК Пасище, мера 6 



68 

 

5 000078 63.292 ПАРАДЖИК Пасище, мера 4 

6 000079 22.623 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

7 000081 1.968 ПАРАДЖИК Пасище, мера 5 

8 000082 13.850 ПАРАДЖИК Пасище, мера 7 

9 000092 4.731 ПАРАДЖИК Пасище, мера 6 

10 000093 122.779 ЮРТЛУК Пасище, мера 7 

11 000094 22.329 ЮРТЛУК Пасище, мера 5 

12 000096 17.950 ЮРТЛУК Пасище, мера 7 

13 000099 38.277 ХВЪРЧИЛОТО Пасище, мера 5 

14 000100 102.809 ДЕНИКЛЕР Пасище, мера 7 

15 000104 31.110 ЛОЗЯТА Пасище, мера 4 

16 000107 9.552 КЪШЛА Пасище, мера 4 

17 000117 19.834 КЪШЛА Пасище, мера 7 

18 000118 6.159 КЪШЛА Пасище, мера 6 

19 000120 41.170 КЪШЛА Пасище, мера 7 

20 000121 49.071 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 4 

21 000125 52.111 КЪШЛА Пасище, мера 6 

22 000126 2.668 КЪШЛА Пасище, мера 7 

23 000127 11.364 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 6 

24 000128 78.863 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 7 

25 000132 36.728 АША ЕКИНЛИК Пасище, мера 4 

26 000134 3.314 КЪШЛА Пасище, мера 6 

27 000135 9.846 КЪШЛА Пасище, мера 7 

28 000139 23.765 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 7 

29 000140 26.775 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 5 

30 000151 30.661 ГЕРАНИТЕ Пасище, мера 7 

31 000188 10.947 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

32 000190 44.326 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

33 000200 9.283 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

34 000201 1.855 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

35 000202 16.997 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

36 000203 5.441 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

37 000204 5.413 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

38 000205 8.372 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

39 000206 4.777 КАРШИКОРУ Пасище, мера 5 

40 000207 14.252 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

41 000208 15.980 КАРШИКОРУ Пасище, мера 4 

42 000209 2.964 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

43 000213 21.448 КАРШИКОРУ Пасище, мера 6 

44 000227 33.503 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 4 

45 000232 22.280 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 5 

46 000233 19.825 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 4 

47 000234 23.303 ОРМАНДЖИК Пасище, мера 5 

48 000258 49.699 КИЛЛИК Пасище, мера 6 

49 000272 18.556 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище, мера 4 

50 000290 32.340 ДЕНИКЛЕР Пасище, мера 6 

51 000406 20.579 КИЛЛИК Пасище, мера 5 

52 000408 31.349 КИЛЛИК Пасище, мера 5 
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53 000434 18.602 ЛОЗЯТА Пасище, мера 4 

 

• За землището на с. Мортагоново: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000032 53.069 АЛАН БАШИ Пасище, мера 6 

2 000046 14.689 ЧАКМАКЛЪКА Пасище, мера 6 

3 000059 109.810 ЯСЛУДЖАТА Пасище, мера 7 

4 000069 56.433 МАНТАРЛЪК Пасище, мера 7 

5 000095 4.363 
ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ 

ПЪТ 
Пасище, мера 6 

6 000138 78.233 ЮЖНИЯТ БЛОК Пасище, мера 7 

7 000143 37.063 
УШИНСКО /КЪР 

АЛАН/ 
Пасище, мера 3 

8 000166 7.228 ТЕРАСИТЕ Пасище, мера 7 

 

• За землището на с. Раковски: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 62089.6.118 77.975 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.7.140 43.455 МЕРАТА Пасище 6 

3 62089.7.141 78.265 МЕРАТА Пасище 6 

4 62089.7.143 7.597 МЕРАТА Пасище 6 

5 62089.8.151 36.123 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.118 64.213 МЕРАТА Пасище 3 

 

• За землището на с. Ушинци: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000132 19.036 
РАДИНГРАДСКИ 

ПЪТ 
Пасище, мера 3 

2 000136 9.148 
ХАСАНОВИ 

НИВИ 
Пасище, мера 7 

3 000170 38.491 ЧУКУР ЧЕИР Пасище, мера 6 

4 000177 11.325 ЧЕИРИТЕ Пасище, мера 7 

 

• За землището на с. Побит камък: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000015 384.528 
СТЕФАНОВИЯ 

ГЬОЛ 
Пасище, мера 10 

2 000050 16.530 ШЕРАКА Пасище, мера 10 

3 000051 46.888 ШЕРАКА Пасище, мера 10 

4 000061 95.443 ДЪБРАВАТА Пасище, мера 10 

5 000064 21.183 
МАРКОВОТО 

ГЬОЛЧЕ 
Пасище, мера 3 
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6 000070 11.489 
МАРКОВОТО 

ГЬОЛЧЕ 
Пасище, мера 3 

7 000072 134.567 ДЪБРАВАТА Пасище, мера 10 

8 000115 387.337 ЮРТЛУК Пасище, мера 4 

9 000126 158.219 ПАРАДЖИК Пасище, мера 4 

 

• За землището на с. Радинград: 
 

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 010001 61.435 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 5 

2 012023 95.747 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 7 

3 013005 400.369 ДЮСТАРЛА Пасище, мера 4 

 

 

2. Началната тръжна цена е в размер на 6 лв. /шест лева/ на 

декар, определена по пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 
собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. 
4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на 

имотите, описани 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 5 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 72. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, 
находящи се в землището на гр. Разград чрез публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
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Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с реализирането на разпоредбата по § 4 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. Земеделските земи предоставени за ползване на 
граждани по силата на актовете посочени  в този параграф са обособени 

като имоти, земеделска земя по кадастралната карта на землището на 
гр.Разград, Община Разград. Получени са молби от граждани за участие в 
тръжни процедури за продажба на такива поземлени имоти – частна 
общинска собственост. Тези заявления бяха разгледани на заседания на 
комисията по чл. 2 от Наредба № 2 която е приела решение с предложение 
за удовлетворяване на исканията и провеждане на тръжни процедури.  

Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж. Невяна Иванова 
Найденова – Ненова – оценител на земеделски земи, съгласно Сертификат 
рег. № 810100049/01.12.2010 г. от Камарата на независимите оценители в 
България. Издадени са удостоверения за данъчна оценка на имотите по чл. 

264, ал. 1от ДОПК. 

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. 4, чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 27 и чл. 28 от Наредба  № 2 предлагам на 
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, на: 

1.1. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2802/30.05.2017 година, с идентификатор 

61710.606.5010 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и шест точка пет хиляди и десет) по кадастралната карта на гр. 

Разград, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин 

на трайно ползване – „лозе“, с площ от 546 м2 
(петстотин четиридесет и 

шест квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), в местността 
„Стражецки лозя”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.606.5012, 61710.606.5013, 61710.606.5014, 

61710.606.4988, 61710.606.5073, 61710.606.5011 и 61710.606.5274, при 

начална тръжна цена в размер на 874 лв. /осемстотин седемдесет и четири 

лева/,  представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител 

на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 172.50 лева (сто 

седемдесет и два лева и петдесет стотинки); 

1.2. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2850/17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.800.6028 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
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осемстотин точка шест хиляди двадесет и осем) по кадастралната карта на 
гр. Разград, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и 

начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 1839 м2 
(хиляда осемстотин 

тридесет и девет квадратни метра), категория на земята – „IV“ (четвърта), в 
местността „Дянковски път I” , землище на гр. Разград, при съседи: имоти 

с идентификатори 61710.800.9501, 61710.800.1920 и 61710.800.1913, при 

начална тръжна цена в размер на 2 768 лв. /две хиляди седемстотин 

шестдесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 
определена от  оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 516.40 лева (петстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки); 

1.3. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2873/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.609.4308 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и девет точка четири хиляди триста и осем) по кадастралната 
карта на гр.Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна градина“, с площ от 
443 м2 

(четиристотин четиридесет и три квадратни метра), категория на 
земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Арменски лозя”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.609.4306, 

61710.609.6947,  61710.609.4788, 61710.502.7173 и 61710.502.596, при 

начална тръжна цена в размер на 753 лв. /седемстотин петдесет и три лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 150.30 лева (сто и 

петдесет лева и тридесет стотинки); 

1.4. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2874/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.609.4346 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и девет точка четири хиляди триста четиридесет и шест) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „друг вид нива“, 

с площ от 1832 м2 
(хиляда осемстотин тридесет и два и квадратни метра), 

категория на земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Арменски лозя”, 

землище на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.609.4347, 61710.609.4787, 61710.502.7071, 61710.609.4345, 

61710.502.7188, 61710.609.6976, 61710.609.4363, 61710.609.6251, 

61710.609.4359 и 61710.609.4358, при начална тръжна цена в размер на 4 

214 лв. /четири хиляди двеста и четиринадесет лева/, представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

данъчна оценка в размер на 621.60 лева (шестстотин двадесет и един лева и 

шестдесет стотинки); 

1.5. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2872/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.612.262 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
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шестстотин и дванадесет точка двеста шестдесет и две) по кадастралната 
карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 483 м2 

(четиристотин осемдесет и три квадратни метра), категория на земята – 

„ІV“ (четвърта), в местността „Обзор”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.612.257, 61710.612.258, 61710.612.260, 

61710.612.5038 и 61710.612.263, при начална тръжна цена в размер на 768 

лв. /седемстотин шестдесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка 
на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка 
в размер на 163.90 лева (сто шестдесет и три лева и деветдесет стотинки); 

1.6. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2883/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.82 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка осемдесет и две) по кадастралната карта на 
гр. Разград, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и 

начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 975 м2 
(деветстотин 

седемдесет и пет квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), 
в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.613.81, 61710.613.83, 61710.613.702, 61710.613.703, 

61710.613.5139 и  61710.613.4449, при начална тръжна цена в размер на 1 

560 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/, представляваща пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 
оценка в размер на 308 лева (триста и осем лева); 

1.7. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2885/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.83 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка осемдесет и три) по кадастралната карта на 
гр. Разград, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и 

начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 1036 м2 
(хиляда тридесет и 

шест квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), в местността 
„Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.613.82, 61710.613.698,  61710.613.702 и 

61710.613.4449, при начална тръжна цена в размер на 1 658 лв. /хиляда 
шестстотин петдесет и осем лева/, представляваща  пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 
размер на 327.30 лева (триста двадесет и седем лева и тридесет стотинки); 

1.8. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2884/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.547 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка петстотин четиридесет и седем) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
325 м2 

(триста двадесет и пет квадратни метра), категория на земята – „ІV“ 
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(четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4443, 61710.613.124, 

61710.613.4539, 61710.613.565 и 61710.613.557, при начална тръжна цена в 
размер на 596 лв. /петстотин деветдесет и шест лева/, представляваща  
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

данъчна оценка в размер на 102.70 лева (сто и два лева и седемдесет 
стотинки); 

1.9. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2875/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.613.565 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка петстотин шестдесет и пет) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
700 м2  

(седемстотин квадратни метра), категория на земята – „ІV“ 

(четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4448, 61710.613.566,  

61710.613.557, 61710.613.547 и 61710.613.4539, при начална тръжна цена в 
размер на 1 113 лв. /хиляда сто и тринадесет лева/, представляваща пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 
оценка в размер на 221.10 лева (двеста двадесет и един лева и десет 
стотинки); 

1.10. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2881/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.701 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка седемстотин и едно) по кадастралната 
карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 1015 м2  

(хиляда и петнадесет квадратни метра), категория на земята – „ІV“ 

(четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.702, 61710.613.4449, 

61710.613.698, 61710.613.697 и 61710.613.700, при начална тръжна цена в 
размер на 1 518 лв. /хиляда петстотин и осемнадесет лева/, представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

данъчна оценка в размер на 320.60 лева (триста и двадесет лева и 

шестдесет стотинки); 

1.11. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2882/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.4432 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка четири хиляди четиристотин тридесет и 

две) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
464 м2  

(четиристотин шестдесет и четири квадратни метра), категория на 
земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. 
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Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4448, 

61710.613.4539 и 61710.613.124, при начална тръжна цена в размер на 738 

лв. /седемстотин тридесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 
размер на 146.60 лева (сто и четиридесет и шест лева и шестдесет 
стотинки); 

1.12. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2878/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.614.2292 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
758 м2 

(седемстотин петдесет и осем квадратни метра), категория на земята 
– „IV“ (четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори  61710.614.2294, 61710.614.2293, 

61710.614.2768, 61710.614.2984, 61710.614.2290 и 61710.614.2291, при 

начална тръжна цена в размер на 1 132 лв. /хиляда сто тридесет и два лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 239.50 лева (двеста 
тридесет и девет лева и петдесет стотинки); 

1.13. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2876/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.614.2293 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и три) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
662 м2 

(шестстотин шестдесет и два квадратни метра), категория на земята 
– „IV“ (четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.614.2295, 61710.614.2296, 

61710.614.2768, 61710.614.2292, 61710.614.2291 и 61710.614.2294, при 

начална тръжна цена в размер на 988 лв. /деветстотин осемдесет и осем 

лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител 

на земеделски имоти, при данъчна оценка в размер на 209.10 лева (двеста и 

девет лева и десет стотинки); 

1.14. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2877/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.614.2297 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и седем) 

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
662 м2 

(шестстотин шестдесет и два квадратни метра), категория на земята 
– „IV“ (четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.614.2768, 61710.614.2985, 
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61710.614.2299, 61710.614.2298, 61710.614.2287 и 61710.614.2984, при 

начална тръжна цена в размер на 988 лв. /деветстотин осемдесет и осем 

лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител 

на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 209.10 лева (двеста и 

девет лева и десет стотинки); 

1.15. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 319/07.03.2008 година, с идентификатор 

61710.614.2948 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и четиринадесет точка две хиляди деветстотин четиридесет и 

осем) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
600 м2 

(шестстотин квадратни метра), категория на земята – „IV“ 

(четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори  61710.614.2773, 61710.614.2949, 

61710.614.2003, 61710.614.2002 и 61710.614.2001, при начална тръжна цена 
в размер на 898 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева/, представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

данъчна оценка в размер на 168.50 лева (сто шестдесет и осем лева и 

петдесет стотинки); 

1.16. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2484/10.06.2014 година, с идентификатор 

61710.616.1886 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и шестнадесет точка хиляда осемстотин осемдесет и шест) по 

кадастралната карта  на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
9158 м2 

(девет хиляди сто петдесет и осем квадратни метра), категория на 
земята – „IV“ (четвърта), в местността „Дянковски път 2 /Лозята на Иван 

Радев/“, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.616.1857, 61710.617.1913,  61710.616.1855 и 61710.616.1854, при 

начална тръжна цена в размер на 13 673 лв. /тринадесет хиляди шестстотин 

седемдесет и три лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 
определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 2 571.60 лева (две хиляди петстотин седемдесет и един лева и шестдесет 
стотинки).  

2. Предлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търгове за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

          Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
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решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 72. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   
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19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                  № 673 

 

Във връзка с реализиране на разпоредбата на § 4. от ПЗР на 

ЗСПЗЗ, земеделските земи, предoставени за ползване на граждани по 

силата на актовете, посочени в цитирания параграф, са обособени 

като поземлени имоти – земеделска земя, по кадастралната карта на 

землището на  гр. Разград, община Разград. 

Получени са молби от граждани за участие в тръжни процедури 

за продажба на такива поземлени имоти – частна общинска 

собственост, както следва: 

- с идентификатор 61710.606.5010, в местността „Стражецки 

лозя”, с начин на трайно ползване – „лозе“  и площ от 546 м2
; 

- с идентификатор 61710.800.6028, в местността „Дянковски път 
I”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 1839 м2

; 

- с идентификатор 61710.609.4308, в местността „Арменски лозя”, 

с начин на трайно ползване – „овощна градина“ и площ от 443 м2
; 

- с идентификатор 61710.609.4346, в местността „Арменски лозя”, 

с начин на трайно ползване – „друг вид нива“ и площ от 1832 м2
; 

- с идентификатор 61710.612.262, в местността „Обзор”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 483 м2
; 

- с идентификатор 61710.613.82, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 975 м2

; 
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- с идентификатор 61710.613.83, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 1036 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.547, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 325 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.565, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 700 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.701, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 1015 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.4432, в местността „Малкия хълм”, 

с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 464 м2
; 

- с идентификатор 61710.614.2292, в местността „Исперихски 

път”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 758 м2
; 

- с идентификатор 61710.614.2293, в местността „Исперихски 

път”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 662 м2
; 

- с идентификатор 61710.614.2297, в местността „Исперихски 

път”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 662 м2
; 

- с идентификатор 61710.614.2948, в местността „Исперихски 

път”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 600 м2
; 

- с идентификатор 61710.616.1886, в местността „Дянковски път 2 

/Лозята на Иван Радев/“, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ 

от 9158 м2
. 

Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж. Невяна 

Иванова Найденова – Ненова – оценител на земеделски земи, съгласно 

Сертификат рег. № 810100049/01.12.2010 г. от Камарата на 

независимите оценители в България. Издадени са удостоверения за 
данъчна оценка на имотите по чл. 264, ал. 1от ДОПК. 

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. 4, чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 27 и чл. 28 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“ – 1, „въздържали 

се“ – няма, 

 

                                               Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, на: 

1.1. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2802/30.05.2017 година, с идентификатор 
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61710.606.5010 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шест точка пет хиляди и десет) по кадастралната карта 

на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 546 м2 

(петстотин четиридесет и шест квадратни метра), категория на земята 

– „ІV“ (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.606.5012, 

61710.606.5013, 61710.606.5014, 61710.606.4988, 61710.606.5073, 

61710.606.5011 и 61710.606.5274, при начална тръжна цена в размер на 

874 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева/,  представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, 

при данъчна оценка в размер на 172.50 лева (сто седемдесет и два лева 
и петдесет стотинки); 

1.2. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2850/17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.800.6028 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

осемстотин точка шест хиляди двадесет и осем) по кадастралната 

карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 1839 м2 

(хиляда осемстотин тридесет и девет квадратни метра), категория на 

земята – „IV“ (четвърта), в местността „Дянковски път I” , землище 
на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.800.9501, 

61710.800.1920 и 61710.800.1913, при начална тръжна цена в размер на 

2 768 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и осем лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от  оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 516.40 лева 
(петстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки); 

1.3. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2873/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.609.4308 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и девет точка четири хиляди триста и осем) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна 

градина“, с площ от 443 м2 
(четиристотин четиридесет и три 

квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), в 

местността „Арменски лозя”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.609.4306, 61710.609.6947,  

61710.609.4788, 61710.502.7173 и 61710.502.596, при начална тръжна 

цена в размер на 753 лв. /седемстотин петдесет и три лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 150.30 лева (сто и 

петдесет лева и тридесет стотинки); 
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1.4. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2874/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.609.4346 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и девет точка четири хиляди триста четиридесет и шест) 
по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „друг вид 

нива“, с площ от 1832 м2 
(хиляда осемстотин тридесет и два и 

квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), в 

местността „Арменски лозя”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.609.4347, 61710.609.4787, 

61710.502.7071, 61710.609.4345, 61710.502.7188, 61710.609.6976, 

61710.609.4363, 61710.609.6251, 61710.609.4359 и 61710.609.4358, при 

начална тръжна цена в размер на 4 214 лв. /четири хиляди двеста и 

четиринадесет лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 

размер на 621.60 лева (шестстотин двадесет и един лева и шестдесет 
стотинки); 

1.5. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2872/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.612.262 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и дванадесет точка двеста шестдесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 483 м2 

(четиристотин осемдесет и три квадратни метра), 

категория на земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Обзор”, землище 
на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.612.257, 

61710.612.258, 61710.612.260, 61710.612.5038 и 61710.612.263, при 

начална тръжна цена в размер на 768 лв. /седемстотин шестдесет и 

осем лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 163.90 

лева (сто шестдесет и три лева и деветдесет стотинки); 

1.6. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2883/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.82 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и тринадесет точка осемдесет и две) по кадастралната 

карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 975 м2 

(деветстотин седемдесет и пет квадратни метра), категория на земята – 

„ІV“ (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.81, 61710.613.83, 

61710.613.702, 61710.613.703, 61710.613.5139 и  61710.613.4449, при 

начална тръжна цена в размер на 1 560 лв. /хиляда петстотин и 

шестдесет лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 
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определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 

размер на 308 лева (триста и осем лева); 

1.7. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2885/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.83 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и тринадесет точка осемдесет и три) по кадастралната 

карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 1036 м2 

(хиляда тридесет и шест квадратни метра), категория на земята – „ІV“ 

(четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.82, 61710.613.698,  

61710.613.702 и 61710.613.4449, при начална тръжна цена в размер на 1 

658 лв. /хиляда шестстотин петдесет и осем лева/, представляваща  

пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, 

при данъчна оценка в размер на 327.30 лева (триста двадесет и седем 

лева и тридесет стотинки); 

1.8. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2884/03.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.547 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и тринадесет точка петстотин четиридесет и седем) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 325 м2 

(триста двадесет и пет квадратни метра), категория на 

земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4443, 

61710.613.124, 61710.613.4539, 61710.613.565 и 61710.613.557, при 

начална тръжна цена в размер на 596 лв. /петстотин деветдесет и шест 
лева/, представляваща  пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 102.70 

лева (сто и два лева и седемдесет стотинки); 

1.9. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2875/26.11.2018 година, с идентификатор 

61710.613.565 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и тринадесет точка петстотин шестдесет и пет) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 700 м2  

(седемстотин квадратни метра), категория на земята – 

„ІV“ (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4448, 61710.613.566,  

61710.613.557, 61710.613.547 и 61710.613.4539, при начална тръжна цена 

в размер на 1 113 лв. /хиляда сто и тринадесет лева/, представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, 
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при данъчна оценка в размер на 221.10 лева (двеста двадесет и един 

лева и десет стотинки); 

1.10. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2881/03.01.2019 година, с 
идентификатор 61710.613.701 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и тринадесет точка седемстотин и едно) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 1015 м2  

(хиляда и петнадесет квадратни метра), категория на 

земята – „ІV“ (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.702, 

61710.613.4449, 61710.613.698, 61710.613.697 и 61710.613.700, при 

начална тръжна цена в размер на 1 518 лв. /хиляда петстотин и 

осемнадесет лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 

размер на 320.60 лева (триста и двадесет лева и шестдесет стотинки); 

1.11. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2882/03.01.2019 година, с 
идентификатор 61710.613.4432 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и тринадесет точка четири хиляди 

четиристотин тридесет и две) по кадастралната карта на гр. Разград, с 
трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на 

трайно ползване – „лозе“, с площ от 464 м2  
(четиристотин шестдесет и 

четири квадратни метра), категория на земята – „ІV“ (четвърта), в 

местността „Малкия хълм”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.613.4448, 61710.613.4539 и 

61710.613.124, при начална тръжна цена в размер на 738 лв. 

/седемстотин тридесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка 

на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 146.60 лева (сто и четиридесет и шест лева и 

шестдесет стотинки); 

1.12. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2878/26.11.2018 година, с 
идентификатор 61710.614.2292 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста 
деветдесет и две) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 758 м2 
(седемстотин петдесет и осем 

квадратни метра), категория на земята – „IV“ (четвърта), в 

местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори  61710.614.2294, 61710.614.2293, 

61710.614.2768, 61710.614.2984, 61710.614.2290 и 61710.614.2291, при 

начална тръжна цена в размер на 1 132 лв. /хиляда сто тридесет и два 
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лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 239.50 

лева (двеста тридесет и девет лева и петдесет стотинки); 

1.13. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2876/26.11.2018 година, с 
идентификатор 61710.614.2293 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста 
деветдесет и три) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 662 м2 
(шестстотин шестдесет и два 

квадратни метра), категория на земята – „IV“ (четвърта), в 

местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.614.2295, 61710.614.2296, 

61710.614.2768, 61710.614.2292, 61710.614.2291 и 61710.614.2294, при 

начална тръжна цена в размер на 988 лв. /деветстотин осемдесет и 

осем лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски имоти, при данъчна оценка в размер на 209.10 

лева (двеста и девет лева и десет стотинки); 

1.14. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2877/26.11.2018 година, с 
идентификатор 61710.614.2297 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста 
деветдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 662 м2 
(шестстотин шестдесет и два 

квадратни метра), категория на земята – „IV“ (четвърта), в 

местността „Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.614.2768, 61710.614.2985, 

61710.614.2299, 61710.614.2298, 61710.614.2287 и 61710.614.2984, при 

начална тръжна цена в размер на 988 лв. /деветстотин осемдесет и 

осем лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 209.10 

лева (двеста и девет лева и десет стотинки); 

1.15. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 319/07.03.2008 година, с 
идентификатор 61710.614.2948 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и четиринадесет точка две хиляди деветстотин 

четиридесет и осем) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 600 м2 
(шестстотин квадратни метра), 

категория на земята – „IV“ (четвърта), в местността „Исперихски 

път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори  

61710.614.2773, 61710.614.2949, 61710.614.2003, 61710.614.2002 и 
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61710.614.2001, при начална тръжна цена в размер на 898 лв. 

/осемстотин деветдесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка 

на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 168.50 лева (сто шестдесет и осем лева и петдесет 
стотинки); 

1.16. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 
частна общинска собственост № 2484/10.06.2014 година, с 
идентификатор 61710.616.1886 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и шестнадесет точка хиляда осемстотин 

осемдесет и шест) по кадастралната карта  на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 9158 м2 
(девет хиляди сто петдесет и осем 

квадратни метра), категория на земята – „IV“ (четвърта), в 

местността „Дянковски път 2 /Лозята на Иван Радев/“, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.616.1857, 

61710.617.1913,  61710.616.1855 и 61710.616.1854, при начална тръжна 

цена в размер на 13 673 лв. /тринадесет хиляди шестстотин седемдесет 
и три лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 2 571.60 

лева (две хиляди петстотин седемдесет и един лева и шестдесет 
стотинки).  

2. Предлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търгове за продажба на имотите, 
описани в т.1. 
 

 Настоящoто 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.№ 73. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

         ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 

61710.506.529 по кадастралната карта на гр. Разград 
 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 
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Процедура, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Веселин Спасов –  „Реформаторски блок“ 

Поради сходността на съдържанието на двете докладни записки, 

които следват предлагам на вносителя да ни ги представи заедно, а да ги 

гласуваме по отделно. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Имаме такава практика, така че предлагам на вносителя да ни 

представи двете докладни записки, които следват. Първата, която вече 
обявих е с Вх.№ 73 и следващата с Вх.№ 74. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, да ни ги представите. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Да, действително става дума за провеждането на публични търгове за 
продажба на поземлени имоти. Първата докладна записка с вх.№73.     

Община Разград е собственик на поземлен имот – частна общинска 
собственост, с идентификатор 61710.506.529 по кадастралната карта на гр. 

Разград, с площ от 18250 кв.м, с адрес: гр.Разград, Гарова промишлена 
зона, с трайно предназначение на територията – „урбанизирана“ и начин на 
трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“. Имотът е 
включен за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2019 год. на Общински съвет Разград. 

Изготвена е пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД – оценител 

на недвижими имоти, която е в размер на 106 426 лв. /сто и шест хиляди 

четиристотин двадесет и шест лева/, без ДДС. Съгласно Удостоверение за 
данъчна оценка което е издадено от Община Разград същата е в размер на 
86 373,60 лв. /осемдесет и шест хиляди триста седемдесет и три лева и 

шестдесет 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.8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26 ал.3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 

1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 
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61710.506.529 по кадастралната карта на гр.Разград, актуван с Акт № 2869 

от 05.11.2018 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост 
№1576/06.06.2013 год., с площ от 18250 кв.м, с адрес: гр.Разград, Гарова 
промишлена зона, с трайно предназначение на територията – 

„урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, 

складов обект. С начална тръжна цена, определена от оценител на имоти в 
размер на 106 426 лв. /сто и шест хиляди четиристотин двадесет и шест 
лева/, без ДДС, при данъчна оценка в размер на 86 373,60 лв. /осемдесет и 

шест хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/.  

Докладна записка с вх.№74 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост, представляващ имот с идентификатор 18589.15.34, по 

кадастралната карта на с. Гецово, община Разград, с площ от 23,144 дка, с 
трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „нива“, находящ се в землището на с. Гецово, община Разград, 

местност „Курни кулак“. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост и е включен 

за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 год. на Общински съвет Разград. 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител, която е в размер 

на 34 623 лв. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадена от 
Община Разград данъчната оценка на имота е в размер на 2 687 лв. (две 
хиляди шестстотин осемдесет седем лева). 

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

чл. 22, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2899/24.01.2019 год., представляващ имот с идентификатор 

18589.15.34, находящ се в землището на с. Гецово, община Разград, 

местност „Курни кулак“, с площ от 23,144 дка, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „нива“, с 
начална тръжна цена, определена от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения в размер на 34 623 лв. (тридесет и четири хиляди шестстотин 

двадесет и три лева), при данъчна оценка в размер на 2 687 лв. (две хиляди 

шестстотин осемдесет седем лева). 
Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря. И двете докладни записки са разглеждани 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 общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, докладна записка с Вх.№ 73, получи 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се. А за докладна записка с Вх.№ 74,  гласували 

„ЗА“ – 6 ,1 -  „против“ и „въздържали се“ – 2.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, да докладвате за становището на 
комисията по законност. 

 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП„БСП“ 

На заседанията на постоянните комисии, беше представена 
допълнителна информация за имота, който се намира в Гарова 
промишлена зона, и е по докладна записка с Вх.№ 73. Аз моля госпожа 
Георгиева да информира към този имот има ли проявен инвестиционен 

интерес и от солидни инвеститори ли е проявен този интерес? И намира ли 

се той в съседство с други големи, действащи стопански организации? 

 

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

Благодаря. Да действително има проявен интерес от „Амета 
Холдинг“. Имота се намира точно до техния собствен, в който е 
разположена пречиствателната им станция. Всъщност интереса им е да 
бъде извършено разширение на пречиствателната станция на „Пилко“. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения  във връзка с тези докладни записки? Не виждам такива. 
Заповядайте, господин Димитров.            
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Г-н Стоян Димитров – ПП„БСП“ 

Благодаря Ви. Искам да изложа на кратко, несъгласие с 
предложението да пристъпим веднага към продажба на нивата от над 23 

декара в землището на с.Гецово, преди да са се изчерпали възможностите 
за предоставянето им под наем. Считаме, че тази нива, този земеделски 

имот, с оглед на неговата площ  над 23 декара и категорията земя – 5 

категория, би представлявала интерес за предоставяне под наем и по- 

добре Общината би осигурила приходи от евентуалното предоставяне под 

наем, вместо това да извършваме бързо продажбата на такава добра 
земеделска земя.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключехте ли? Други изказвания във връзка с докладната? 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами аз искам въпрос да задам. Обаче първо… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключехме с въпросите, господин Димитров. Преминахме към 

изказвания.Заповядайте за изказване.  
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

За да има основание в изказването ми искам да попитам тази земя 
предлагана ли е по време на този мандат на някаква процедура за отдаване 
под наем? 

 

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

Не, тази земя не е предлагана. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами тогава, аз също вече искам да се изкажа, че е редно първо да 
бъде предложена на някаква процедура и да бъде отдавана под наем. По 

този начин Общината да събира ежегодно постъпления от използването на 
тази земя, от колкото да я продадем и след това да изпразним фонда 
земеделски на Общината с още един голям имот, който е атрактивен и е  21 

декара. 
Благодаря Ви.  

 

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

И аз благодаря. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 



90 

 

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

Ако беше атрактивен щеше да има заявления за отдаване под наем. 

Очевидно не е атрактивен за отдаване под наем. Казвам, ако беше 
атрактивен до сега да има заявления. В този мандат, както и в предходния, 
никой не е проявявал интерес към него за отдаване под наем. Повтарям.  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Ама Общината, общинската администрация, очаква някой да прояви 

интерес към общински имот и едва тогава да бъде обявен този имот? Така 
ли да разбирам? А не Общината активно да търси начини как да получава 
от своята собственост приходи ежегодни. 

 

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

Знаете много добре….да.. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, Вие виждали ли сте тази земя? 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Да, виждал съм я. Това което ни показахте на.. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не в действителност виждали ли сте какво представлява?. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

На място не съм ходил. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Добре. Най – добре е да видите за какво става въпрос и след това да .. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз се доверявам напълно на лицензирания оценител, който Вие сте 
избрали и на тези, които са правили земеразделянето и 4 категория е 
оценена тази земя. Това, че цял мандат тази земя е стояла нарочно 

запусната, не е била обявявана, това е моя версия разбира се, надявам се да 
не е така, хората си мислят и ми подават такава информация, за да Ви кажа 
тази версия. Вече три години и половина тази земя стои, за да запустява и 

да чака своя правилен инвеститор, който да предприеме мерки пък и да 
смаже механизма за продажба в Общинска администрация и Общински 

съвет да прекара през комисии и да бъде обявена на тази цена.   
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Благодаря Ви. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, абсолютно празни приказки. Ама празни, 

изпразнени от съдържание…. не, не обиждам никого. Ние говорим за едно 

дере. Който иска разбира се може да организираме да отидете и да го 

видите. Едно дере, което просто там, едва ли  ще се извършва някаква 
стопанска дейност. Същото, преди време си спомням, когато за един друг 
имот, находящ се до с.Ушинци имаше пак едни такива приказки. Ставаше 
дума, че се водеше гора. Извинявайте, но беше една кариера, камъни. 

Помнете ли? В момента там е направено стрелбище. То се води гора, но на 
практика не е. Да тук е 4 категория, но то е едно дере, господин Димитров. 
То ако имаше някой да го иска да го работи, до сега да сме го дали. Ама 
няма. Вземете го Вие. Мисля, че също имате земи и също правите такава 
дейност. Вземете го Вий.      

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз ако купя и един квадратен метър всички тука гагаджии…  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Наемете го. Наемете го. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защо да го наемам? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Наемете го за стопанска дейност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля да престанете с диалозите!  
Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания или предложения във връзка с докладната записка? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли желаещи да направят… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Абе Вие  кметовете си  не може да контролирате, дали ходят на 
работа. А Вие сега тука ни занимавате с някакви несъществени и 

неистински неща.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Какво означава, че не можем да си контролираме кметовете? Вие ги 

пускате в отпуск … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка. 
 

 

                                                   ПОЧИВКА 

                                ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Продължаваме разискванията по двете докладни, които ни представи 

заместник-кметът госпожа Галина Георгиева с вх.№№ 73 и 74. Има ли 

други общински съветници, които желаят да изкажат мнение или 

предложение във връзка с докладните записки? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

По първата докладна записка с Вх.№ 73 в проекта за решение, правя 
предложение началната тръжна цена да стане 156 426 лева. А по 

следващата с Вх.№ 74 от 12.02.2019 г. в решението началната тръжна цена 
да бъде повишена с 50% . Правя ги в писмен вид. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчаквам да ми ги дадете, господин Димитров. Други предложения 
или изказвания във връзка с докладните записки? Пристъпваме към 

тяхното гласуване, защото няма желаещи общински съветници да го 

направят. По първата докладна записка с Вх.№ 73 е получено предложение 
от общински съветник Иво Димитров, началната тръжна цена  в 
диспозитива да бъде 156 426 лева. Подлагам това предложение на 
гласуване. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет след поименно гласуване с 10 гласа „ЗА“, 

“против“ – 1, „въздържал се“ – 8, не приема направеното предложение 
от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№73 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев   + 

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. Хами ИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                             № 674 
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Община Разград е собственик на поземлен имот – частна 

общинска собственост, с идентификатор 61710.506.529 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с площ от 18250 кв.м, с адрес: 
гр.Разград, Гарова промишлена зона, с трайно предназначение на 

територията – „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „за друг 
вид производствен, складов обект“. Имотът е актуван с Акт № 2869 от 
05.11.2018 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост 
№1576/06.06.2013 год. и е включен за продажба в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

год. на Общински съвет Разград. Изготвена е пазарна оценка за имота 

от „Регпал” ЕООД – оценител на недвижими имоти, съгласно 

Сертификат рег. № 900300013/14.12.2009 год. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 106 426 лв. 

/сто и шест хиляди четиристотин двадесет и шест лева/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № 6705000327/04.02.2019 год. на Община Разград данъчната 

оценка на имота е в размер на 86 373,60 лв. /осемдесет и шест хиляди 

триста седемдесет и три лева и шестдесет 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.8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал.3, чл. 27 и чл. 28 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“ –1, „въздържали 

се“ – 1, 

                                           Р Е Ш И: 

 

1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 

61710.506.529 по кадастралната карта на гр.Разград, актуван с Акт № 

2869 от 05.11.2018 г. за поправка на Акт за частна общинска 

собственост №1576/06.06.2013 год., с площ от 18250 кв.м, с адрес: 
гр.Разград, Гарова промишлена зона, с трайно предназначение на 

територията – „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „за друг 
вид производствен, складов обект“, с граници на имота: поземлени 

имоти №№ 61710.506.528, 61710.506.13, 61710.506.500 и 61710.506.530 с 
начална тръжна цена, определена от оценител на имоти в размер на 

106 426 лв. /сто и шест хиляди четиристотин двадесет и шест лева/, без 
ДДС, при данъчна оценка в размер на 86 373,60 лв. /осемдесет и шест 
хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/.  
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 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор въз основа на резултата от проведения  търг. 
 

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  7 

 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Получено е предложение от същия общински съветник, Иво 

Димитров, във връзка с Докладна записка с Вх.№ 74, където в диспозитива 
началната тръжна цена да бъде увеличена с 50%. Подлагам това 
предложение на гласуване. Моля гласувайте. 
 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   
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17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 12 гласа „ЗА“, 

“против“ – 2, „въздържал се“ – 7, не приема направеното предложение 
от общински съветник Иво Димитров.  
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 

74 

Моля гласувайте. 
 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров    

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов    + 

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева  +  
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11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев  +  

14. Калоян Руменов Монев   + 

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов 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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                  № 675 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ имот с идентификатор 18589.15.34, по 

кадастралната карта на с. Гецово, община Разград, с площ от 23,144 

дка, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин 

на трайно ползване – „нива“, находящ се в землището на с. Гецово, 

община Разград, местност „Курни кулак“. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2899/24.01.2019 год. и е включен за продажба в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

год. на Общински съвет Разград. 

Изготвена е пазарна оценка за имота от инж. Невяна Иванова 

Найденова – Ненова, оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, съгласно Сертификат рег. № 810100049/01.12.2010 г. на 
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Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 

34 623 лв. (тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет и три лева). 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 
ДОПК с изх. № 6705000179/21.01.2019 год. на Община Разград 
данъчната оценка на имота е в размер на 2 687 лв. (две хиляди 

шестстотин осемдесет седем лева). 

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. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 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 18 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали 

се“ – 3, 

 

                                             Р Е Ш И 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2899/24.01.2019 год., представляващ имот с 
идентификатор 18589.15.34, находящ се в землището на с. Гецово, 

община Разград, местност „Курни кулак“, с площ от 23,144 дка, с 
трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на 

трайно ползване – „нива“, с граници: имоти 18589.15.36, 18589.15.271, 

18589.17.6, 18589.15.268, 18589.15.266, 18589.15.33, с начална тръжна 

цена, определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения 

в размер на 34 623 лв. (тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет 
и три лева), при данъчна оценка в размер на 2 687 лв. (две хиляди 

шестстотин осемдесет седем лева). 

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

сключи договор въз основа на резултата от проведения търг. 
 

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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С Т А Т И Я 8 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 75. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

           Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

части от имот в горска територия – частна общинска собственост, в 

землище на населено място от община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград са постъпили две заявления от граждани с искане 
за учредяване на право на ползване върху части от имот в горска 
територия, за настаняване на пчелни семейства, в частна общинска 
собственост, в землище на населено място от община Разград. Става дума 
за землището на Побит камък. 

Определени са частите на имота за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 

територии, 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 и чл. 14 от Закона за 
пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски 

територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за месното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, 
чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 

3, т. 2 от Закона за горите, предлагам на  Общински съвет, да вземе 
следното решение 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от имот в 
горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства както следва, първото заявление от : Кирил Иванов Неделчев –
землище Побит камък, местност „Черната гора“, имот 0003 с площ 1,500 

декара и 30 пчелни семейства. Второто заявление за същия имот става 
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дума в същото землище - Иван Георгиев Тодоров, също за площ 1,500 

декара, притежаваните пчелни семейства са 100 броя. 
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 
години.  

 3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване правото на ползване. 
 Благодаря. 
   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Госпожо Френкева, да докладвате за 
комисията по 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 6 гласа - „ЗА“ , без -„против“ и „въздържали се“ бе 
приет проекта за решение. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за управление на общинската 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, да докладвате за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
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Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 75. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 
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                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                              № 676 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искане 
за учредяване на право на ползване върху части от имот в горска 

територия, за настаняване на пчелни семейства, в частна общинска 

собственост, в землище на населено място от община Разград.  

Определени са частите на имота за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

Заявителите, имота и границите на същия са посочени в 

Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

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

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и 

горски територии, 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 и 

чл. 14 от Закона за пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

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

администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във 

връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  Общински съвет 
Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

                                            Р Е Ш И 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от имот 
в горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на 

пчелни семейства по заявления, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от настоящото решение.   
2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 

години.  

3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване правото на ползване. 

  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 
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Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

/ Приложение №1 е неразделна част от решение № 676 и е 

приложено към протокола /. 
 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 76. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

         ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственика на законно построена в него сграда.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

61710.609.4304 по кадастралната карта на гр. Разград. В имота е изградена 
вилна сграда, собственост на Лилия Николаева Колева. Получена е молба 
от собственика на сградата за закупуване на общинския имот. 
 Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от Наредба 
№ 2, която прие положително становище. Сградата е изградена в 
общински поземлен имот с площ от 1236 кв.м., с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна 
градина“, с адрес: гр.Разград, местност „Арменски лозя”.  

 Изготвена е пазарна оценка от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, която е в размер на 2 892 лв. (две хиляда осемстотин 

деветдесет и два лева). Съгласно Удостоверение за данъчна оценка 
издадена от Община Разград, данъчната оценка на имота е в размер на 
263,50 лв. (двеста шестдесет и три лева и петдесет 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, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград, предлагам на  Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 
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1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2929/01.02.2019г., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.609.4304 по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1236 

кв.м., с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на 
трайно ползване – „овощна градина“, с адрес: гр.Разград, местност 
„Арменски лозя”, на собственика на построената в него вилна сграда 
Лилия Николаева Колева, на пазарна цена в размер на 2 892 лв. (две хиляда 
осемстотин деветдесет и два лева), определена от оценител на земеделски 

земи и трайни насаждения, при данъчна оценка в размер на 263,50 лв. 
(двеста шестдесет и три лева и петдесет стотинки). 

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. 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 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, да докладвате за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря! Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения, във връзка с Докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 76. 

Моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. ХамиИбрахимовХамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                              № 677 
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Лилия Николаева Колева е собственик на вилна сграда, 

съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 82, том 

8, рег. № 13045, дело № 1233 от 19.12.2018 г. на нотариус Роска 
Иванова – нотариус с рег. № 378 по регистъра на Нотариалната 

камара. Сградата е изградена в общински поземлен имот с 
идентификатор 61710.609.4304 по кадастралната карта на гр.Разград, 
одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ от 1236 кв.м., с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна 

градина“, с адрес: гр.Разград, местност „Арменски лозя”. Имотът е 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2929/01.02.2019 г. С 

молба до кмета на Община Разград, собственикът на сградата е 
изявил желание да закупи гореописания имот. 

Изготвена е пазарна оценка от  Невяна Найденова – Ненова – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

Сертификат рег. № 810100049/01.12.2010 г. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 2 892 лв. (две 
хиляда осемстотин деветдесет и два лева). Съгласно Удостоверение за 
данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 

6705000314/01.02.2019 г. на Община Разград данъчната оценка на 

имота е в размер на 263,50 лв. (двеста шестдесет и три лева и петдесет 
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, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 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 26 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

 

                                            Р Е Ш И: 

 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2929/01.02.2019г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.609.4304 по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, с площ от 1236 кв.м., с трайно предназначение на територията 

– „земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна градина“, с 
адрес: гр.Разград, местност „Арменски лозя”, при граници на имота: 
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имоти с идентификатори 61710.609.4303, 61710.502.7071; 61710.609.6026 

и 61710.502.596, на собственика на построената в него вилна сграда 
Лилия Николаева Колева, на пазарна цена в размер на 2 892 лв. (две 
хиляда осемстотин деветдесет и два лева), определена от оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения, при данъчна оценка в размер 

на 263,50 лв. (двеста шестдесет и три лева и петдесет 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 10 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 85. 

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

Относно: Провеждане на редовно 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 госпожи и господа общински съветници, 

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-005 от 13.02.2019 г. Областният 
управител на Област Разград в качеството си на Председател на 
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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 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград на 12.03.2019 г. (вторник) от 14:00 часа, в зала 712 на 
Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2018 г., 
на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и 

К за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
3. Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на 

Асоциация по В и К за 2019 г., съгласно постъпило искане от Община 
Разград (писмо изх. № АО-05-03-5827-1/15.08.2018 г.), по реда на чл. 20, 

ал. 7, предложение последно от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

4. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 
основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 

5. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на 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. 

6. Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 
2019 г., на основание чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителните и канализационните услуги; 

7. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез приемане на Община Попово. До започване на 
действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията, и предоставяне на В и К услуги на 
потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от В и 

К оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище; 
8. Други.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Община Разград е направила предложение с писмо изх. № 

АО-05-03-5827-1/15.08.2018 г. до председателя на Асоциацията 
(приложение към настоящото решение), вноските на членовете на 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, да бъдат в размер на 30 % 
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от предложеното в проекта на бюджет за 2019 г., като останалите 70 % 

необходими за финансиране на разходната част на бюджета да бъдат за 
сметка на реализиран преходен остатък за 2018 г. Направеното от Община 
Разград предложение е въз основа на извършените разходи от Асоциацията 
през 2016 и 2017 г. и наличните парични средства на 01.01.2018 г. 
Съгласно Отчетите за изпълнение на бюджетите за 2016 и 2017 г., 
разходите извършени от Асоциацията са в размер на 15 535,55 лв. за 2016 

г. и в размер на 14 725,42 лв. за 2017 г. През 2018 г. е предвидено да бъдат 
внесени 27 100,43 лв. от членовете на Асоциацията, при налични парични 

средства на 01.01.2018 г. в размер на 25 172,57 лв. Предвид изразходваните 
средства за 2016 и 2017 г., при запазване на размера на разходите през 2018 

г., салдото в края на годината, следва да се увеличи на 36 000 – 37 000 лв. 
В случай че бъде изразходвана събраната сума от 27 000 лв. през 2018 г., 
салдото ще остане 25 000 лв. 

В отговор на направеното предложение, с писмо изх. № АВиК-Рз-
028-002/30.08.2018 г. (приложение към настоящото решение) областният 
управител и председател на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, уведомява 
кмета на Община Разград, че предвид предстоящата промяна в границите 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, е налице необходимостта от актуализиране на 
регионалния генерален план, което от своя страна ще наложи 

ангажирането на специалисти извън щата на Асоциацията. При 

изготвянето на проекта на бюджет не е заложена като разход очакваната 
сума, защото все още не е уточнена процедурата, по която ще се осъществи 

възлагането на тази дейност. Прогнозата е, че необходимите средства ще 
надвишат значително обичайните годишни разходи за обезпечаване 
дейността на Асоциацията, което дава автоматично направление на 
остатъка от средствата за текущо финансиране към 01.01.2019 г. и ще 
намери отражение при изготвяне на окончателния бюджет за годината. 
Председателят на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград смята, че с 
намаляване на вноските със 70 % ще се затрудни изпълнението на 
задачите, стоящи пред Асоциацията през 2019 г., защото направения 
прогнозен анализ на разчетите показва, че приходи в такъв размер, заедно 

с очаквания остатък в края на 2018 г., ще са достатъчни само за обичайните 
текущи разходи.  

Съгласно представения Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. 
и Обяснителна записка към Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г., 
наличността по сметки на Асоциацията в края на 2018 г. е в размер на 
31 977,02 лв., което показва реализирана икономия от страна на 
асоциацията и обективира направеното от страна на Община Разград 

предложение, вноските на членовете да бъдат размер на 30 % от 
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предложеното в проекта на бюджет за 2019 г., като останалите 70 % 

необходими за финансиране на разходната част на бюджета да бъдат за 
сметка на реализиран преходен остатък за 2018 г. 

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, предлагам на Общински съвет-Разград да вземе 
следното решение: 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 
редовното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по точки 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред, относно:  

1. Приемане на отчета за дейността на Асоциация по В и К за 2018 г.; 
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и 

К за 2018 г.;  
3. Приемане на предложението от Община Разград за изменение на 

бюджета на Асоциация по В и К за 2019 г.; 
4. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г.; 
5. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 
периода 2017 – 2021 г.; 

6. Одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019 г.; 
7. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, 

както следва: Решение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Моля за Вашето становище. 
В допълнение само искам да отбележа, че аз съм вносител разбира 

се, но съм вносител по направеното предложение от Областния управител. 

За по-голяма яснота сме поканили, Председателят на Общинския съвет е 
поканил, директора на дружеството и представител на Асоциацията по В и 

К. Така че ако имате въпроси много Ви моля да отправяте въпросите към 

тях. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, доктор Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка беше внесена по извънреден способ на 
комисиите и беше разгледана в ПК по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство и ПК по законност, превенция на корупцията, 
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сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО. Госпожо Френкева, да докладвате за околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, също така тя взема решение по, т.е. гласува поотделно за 
всяко едно решение, което сега на бързо ще Ви докладвам. 

По Решение 1: Да се гласува „ЗА“,  4 човека са „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ –1. По Решение 2: Да се гласува „ЗА“: 4 „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ –1. По Решение 3: Да се гласува „ЗА“: 

гласували: „ЗА“ – 3, „против“ – няма, „въздържали се“ –2. По Решение 4: 

Да се гласува „ЗА“: гласували: „ЗА“ – 1, „против“ – 1, „въздържали се“ –4. 

По Решение 5: Да се гласува „ЗА“: гласували: „ЗА“ –3 , „против“ – няма, 
„въздържали се“ –няма. По Решение 6: Да се гласува „ЗА“: гласували: 

„ЗА“ – 4 , „против“ – няма, „въздържали се“ – 1. И по Решение 7: Да се 
гласува „ЗА“: гласували: „ЗА“ – 1, „против“ – няма, „въздържали се“ – 4. 

В цялостност докладната записка бе гласувана с: 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 1 – „въздържал се“, по това гласуване бе подкрепен проекта за 
решение. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за становището на 
постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията по законност разгледа по извънредния способ въпросната 
докладна записка, като към нея нямаше никакви придружителни 

документи, които сега са на разположение на общинските съветници и 

поради отсъствието на управителя на „Водоснабдяване-Дунав“ и на 
представител на Асоциацията по В и К, взе именно решението на сесията 
да бъдат поканени тези представители, които да разяснят на Общинския 
съвет проекта за решение. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Във връзка с това решение на комисията съм изпратила 
писма и тук, за което им благодаря, са управителят на „Водоснабдяване-
Дунав“ ЕООД – господин Иванов, както и Председателят на Асоциацията 
по В и К – Областният управител господин Гюнай Хюсмен, който преди 

малко дойде в залата и представители на Асоциацията. Така че имате 
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възможност да зададете въпроси към тях или вносителя. Заповядайте, 
господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз имам няколко въпроса. Тъй като и към настоящия момент не ни е 
предоставен в Общинския съвет Бизнес плана на дружеството, аз чета на 
страница 14 от приложението към докладната записка текст, в който е 
записано, че: Бизнес плана не е съгласуван с членовете на Асоциацията на 
заседание от 14 ноември 2018 г. Моя първи въпрос е: има ли промяна 
някаква в този Бизнес план от последното заседание на Асоциацията, 
когато е гледан и не е приет до сега, който следва да се приеме на това 
ново заседание? И втория ми въпрос е свързан с, за мен основателното 

предложение на Община Разград за изменение на бюджета на Асоциацията 
за 2019 г. отново страница 14 в приложението четем, че: следвало да бъде 
нает външен консултант, който да изготви Проект на регионален генерален 

план, който да генерира пълно покритие на водоснабдителни и 

канализационни услуги. Та моя въпрос е: колко се предвижда да се платят 
на този външен консултант, тъй като реализирания излишък е в размер на 
37 000 лв., ако това Асоциацията смята да плати на този външен 

консултант, има ли начин тази цена да бъде намалена по някакъв начин 

нали, защото много сериозна сума ми звучи. Това са ми двата въпроса.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпросите? Заповядайте, господин Иванов. 
 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Благодаря.  
Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

Благодаря за поканата и възможността да присъствам днес при вас и 

да отговоря на Вашите въпроси, възникнали при разглеждането на така 
представения Бизнес план на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. По първият 
въпрос на господин Монев, относно това дали и какви разлики има в 
Бизнес плана, който е разглеждан през месец октомври и този, който сега 
сме внесли: считано от 1 януари 2019 г. Община Попово и Община Опака 
се обслужват от ВиК оператора – ВиК Търговище и в тази връзка от ВиК- 

Търговище е получено писмо, с което се заявяват необходимостта да бъдат 
доставени допълнителни количества вода за населени места на 
територията на Община Попово при необходимост. В тази връзка се 
наложи Дружеството да разработи допълнителна водоснабдителна система 
за друг ВиК оператор, с което се промениха някои от параметрите на 
основната водоснабдителна система и след извадените разходи, 
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необходимите инвестиции за тази водоснабдителна система се промениха 
съответно разходите и инвестициите в основната водоснабдителна 
система, което се отрази и на крайните предложени цени за 
водоснабдителни услуги в основаната водоснабдителна система. Ако 

погледнете предложените цени сега на основната водоснабдителна система 
– те наистина се различават и мога да кажа конкретно за вода за питейни 

нужди има малко намаление и има 1 стотинка промяна в цената за 
пречистване на отпадъчни води.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това е по първия въпрос. По втория въпрос? Заповядайте, госпожо 

Йорданова.  
 

Г-жа Надя Йорданова – Главен секретар Асоциация В и К 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Доктор Василев, 
Заместник кметове, 
Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Хюсмен, 

Във връзка с Регионалния генерален план и това писмо, което се 
явява отговор на предложението на Община Разград, бих искала да зачета 
чл.198й от Закона за водите, който казва, че: Регионалните генерални 

планове и Генералните планове на агломерации се изготвят от Асоциации 

по ВиК, ал.1 и ал.2 – Регионалните генерални планове и Генералните 
планове на агломерации по ал.1 се преглеждат и анализират и при 

необходимост се актуализират за периоди не по-дълги от 5 години. В този 

смисъл Регионалния генерален план на обособената територия обслужвана 
от „Водоснабдяване Дунав“ е приет на Общо събрание на Асоциацията 
през 2014 г. През 2019 г. възниква необходимостта той да бъде прегледан, 

анализиран и при необходимост актуализиран. Необходимостта, както каза 
инженер Иванов, е налице тъй като имаме промяна на границите на 
обособената територия, излизат две общини и се присъединяват нови две. 
Като цяло  Регионалния генерален план притежава и характеризира в себе 
си анализ, оценка, прогнозни стойности, представлява доста, ако ми 

позволите „голяма тухла“, която е изложено в детайли, написано е какво е 
текущото положение, какво следва да бъде извършено, какво би могло да 
бъде случило се, има го и в чертежи. Като специалисти, които са работили 

по Регионалния генерален план, което е приет от Общо събрание, ако 

позволите – са инженери по ВиК, експерти по генерални планове, експерти 

по моделиране, експерти по пречистване, хидролози, еколози, икономисти, 

финансисти, одитори, експерти по качество. Така че външният експерт, 
който следва да наеме Асоциацията, не говорим за едно лице, който ще 
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извърши този анализ и тази оценка, говорим за група от хора, които 

евентуално ще направят оценка за текущото състояние с предвиждания и 

промяна за бъдещото такова. Като, извинявайте само да допълня, понеже 
ставаше въпрос за сума – Асоциацията няма точна и конкретна сума, тя 
може да се позовава на предишни обществени поръчки, които са пуснати 

от Министерството на регионалното развитие и са много по-големи суми, 

за шест цифрени говоря, надявам се ние да се спрем и да се справим с по-

малък размер. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Въпроса ми е към управителя на „Водоснабдяване Дунав“ 

основно, но вносителят също може да отговори ако има някаква яснота. 
Въпроса ми е следния: неприемането на Бизнес плана на дружеството 

може ли да доведе до неблагоприятни последици за функционирането на 
система Дунав? Благодаря.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов.  
 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Сега първо да уточним, Бизнес плана се разглежда и съгласува от 
Асоциацията по ВиК, в частност и нейните членове. Презумпцията на 
съгласуването на Бизнес плана от членовете на Асоциацията и от Общото 

събрание касае преди всичко инвестиционната програма на дружеството 

оказано в този Бизнес план. Това е така по простата причина, че членовете 
на Асоциацията са собственици на активите, на публичните активи, които 

са предоставени на ВиК оператора. Ако Бизнес плана не бъде отново 

съгласуван от Асоциацията по ВиК, това ще доведе до негативни 

последици не за водоснабдителна система – Дунав, а за Дружеството 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, респективно за клиентите на това 
дружество.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Да, благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Заповядайте, господин Хюсмен.  

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Уважаема госпожо Председател на Общински съвет, 
Уважаеми господин Кмет на Община Разград, 

Заместник - кметове, 
Уважаеми дами и господа съветници, 

Вземам днес думата като Председател на Асоциацията по ВиК. 

Кметът има своето право да предложи намаляване, редуциране на парите, 
които влизат, като съдружници да кажа или като…в тази Асоциация 
Община Разград също участва с определен дял и сумите, които внасят 
всяка година те си остават в Асоциацията и там се акумулират. Сега 
намаляването на тези суми и на вашата вноска и искането, ако Вие вземете 
това решение, то си е Ваше право, както кажете така ще бъде, нали 

приемаме това, което Вие решите…Това директно и веднага ще провокира 
и Община Кубрат, те ще кажат ние защо ще даваме пари, Разград няма да 
даде и ние няма да даваме и после и Община Завет ще каже „чакай бе, ние 
защо ще даваме като Кубрат и Разград не дават“ и ние няма да дадем и 

държавата ще каже „чакай бе, те общините като не дават ние защо ще 
даваме“ и тогава обезсмисляме самото значение на Асоциацията по ВиК. 

Вярно е, има остатък, има неизхарчени пари и Кметът е прав там – вика: 
Вие не може да си изхарчите парите, защо да Ви даваме още пари. Така е 
господин Кмете, похвално е това, което се опитваш да направиш – да 
спестяваш пари от общинския бюджет, но има едно „но“. Това че парите 
не са изхарчени, това трябва да показва доброто отношение на 
управлението на ВиК Асоциация-Разград, която се стреми по никакъв 
начин да не харчим и една стотинка за някъде излишни пари. Нали, ако 

беше за самото харчене, щях да наема външни консултанти, адвокати, 

юристи, юристки и други и щях да изхарча парите, и щях да кажа дайте 
пари, че няма. Нали, това може да се направи. Въпреки всичко ние не сме 
харчили и стотинка излишни пари. Дори можехме да направим да 
прехвърлим едната кола на ВиК асоциацията областната управа за трудови 

разходи и готово, и нямаше да има нужда да намалявате парите. Сега, 
колеги, ако наистина смятате и Кмета и Вие, че не трябва да давате пари, 

това е Ваше право - гласувайте го, ще видим какво ще стане по-нататък. Но 

да не се окажа пак да влезем в един такъв капан, че утре в други ден ще 
каже „ей абе няма пари, какво ще правим“, трябва да плащаме тука на 
външни, не ги знам даже…сега Надя Йорданова ги знае консултанти 

външни ще имаме ли, има ли нужда, няма ли нужда. Ами Вие преценете. 
По този казус, аз наистина казвам, много добре, мъдро вземете решението, 

защото ако стане така после някой да се провали, ще кажете „ей какво 

стана, защото нямаше пари“. Значи така или иначе това е дадено, това е 
законово положение, не знам дали е редно, дали трябва да вземете днес 
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това решение да намалите тези пари, Вие си решете. Но дойдох специално 

да кажа това на Вас. Утре ако стане така да има недостиг на пари в 
Асоциацията, защото не е казано, че 37 000 лв. са много пари, напротив те 
са никакви пари спрямо шест цифрените суми, които плащат на други 

външни консултанти министерствата и т.н. И ако се наложи, 37 000 лв. 
дори са никакви пари, за да платим някаква част или 30 % самоучастие в 
някакви проекти, ако има такива. Нали, не винаги икономиите довеждат до 

нещо добро, но според мен човек, който прави икономия, той мисли за 
бюджета си. За това сме се старали в Асоциацията да не харчим пари. За 
това тези пари стоят там и не се пипат. И ако внесете цялата вноска тя пак 
ще стои там, пак няма да се харчи, ще стои като резерв някакъв за някакви 

времена. Бели пари за черни дни. Все пак уважавам и Кмета, и Вас, 
каквото решите това ще…Ваше решение, ние вече ще седнем на заседание 
на Общо събрание на ВиК Асоциацията и там ще вземем адекватни мерки 

спрямо Вашите решения. А по отношение на Бизнес плана и аз имам 

своите резерви особено по отношение на цената на водата. Не знам дали 

това влиза сега с тези точки. Значи от 2,86 лв. ще отиде на 3,50 лв. цената, 
нали така господин Иванов, ако паметта не ме лъже? Скока е драстичен от 
2,86 лв. кубика, отива на 3,50 лв., 60 и кусур стотинки е разход, който…как 
ще го оправдаем пред хората? Нали утре ще скочат и срещу Областния 
управител, в Шумен скочиха хората – как така ни вдигат цената на водата. 
Нали това е също много важно мероприятие – дали с лекота да гласуваме 
„да“ да се вдигне цената на водата или „не“. От една гледна точка ние 
искаме качествена вода, искаме качествено да бъде обслужването от ВиК-

Разград, ами ако няма приходи как ще ни обслужат качествено. Ние в 
България сме свикнали, всички сме много взискателни към другия, но 

никой не е взискателен към себе си. Всеки вика вие ще правите това и това, 
мен няма да ме закачате. Когато всички бъдем заедно взискателни първо 

към себе си, защото ако аз искам да имам качествена вода, хубава вода, 
трябва да платя по-добрата цена. Защото Иванов, имали сме дълги 

разговори на тази тема, ВиК-Разград издъхва, изнемогва. От 2015 г. не е 
променяна цената на водата, нали така, господин Иванов? Твърде дълъг 
период от време – 4 години нищо не е бутано, а разходите: електроенергия, 
горива, знаете, че се увеличи. И те издъхват, бягат му кадри от добри 

специалисти, за 500, 600, 700 лв. никой ВиК инженер не стои при него и 

електротехници и заварчици, всички бягат защото няма как да им плати 

заплата, няма приходи за заплати. Не е само от загубите на вода- това е 
другата тема, и за там трябва да се инвестират пари в нови технологии за 
да спрат тези течове. Та много е тежка Вашата задача колеги, да решите – 

защото ако кажете „да“ на Бизнес плана, това означава че ще ни намрази 

обществеността в Разград, ако пък кажете „не“ тогава какво правим? Пак 
ще кажат, тез уж…нямаме вода. Система Дунав, тя работеше досега и се 
оказа по думите на ВиК инженера, че тя вече не е практична, не е изгодна 
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да бъде консумирана или оползотворена, защото твърде скъпо е за 
голямата вода, която идва и малкото вода, която се изразходва и не е 
икономически изгодна да бъде пускана, тя е мисля, че спряна, ако не, ще 
бъде спряна. И ВиК има своите резерви, които…има кладеници, които са 
пълни, има вода, за 20 години напред има вода, но те трябва да вкарат 
някакъв ресурс, за да могат да ги задействат. И колеги, по отношение на 
двете, за цената на водата си е Ваше решение, но за ВиК Асоциацията, 
апелираме и към Кмета на Община Разград, и към Вас помислете много 

внимателно дали наистина трябва да продължавате да искате да бъдат 
намалени тези пари като вноска във ВиК асоциацията. Моето мнение е да 
не го правите, вече решението си е Ваше, ще уважа Вашето решение. 
Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, господин Областен управител. Заповядайте, 
господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

На въпроси ли сме още, госпожо Председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, на въпроси сме все още. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз имам един въпрос към Председателя на Асоциацията и към същия 
Областен управител. Вие като човек с опит в тази област, като познавате 
добре Асоциацията и като политик, като Областен управител, как ще ни 

посъветвате за цената на водата? Дайте Вашето предложение, какво да 
направим с цената на водата. Ние сме хора, които нямаме такъв широк 
поглед и по документи, и по фактическото състояние на Асоциацията, пък 
и на ВиК-то. Посъветвайте ни, да вдигнем ли със 0,65 ст. цената на водата. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Въпроса е към мен, аз за това си позволявам да отговоря. Първо, аз 
съм Областен управител – там съм на заплата, като Председател на ВиК 

Асоциацията – не съм на заплата, нали това трябва да е ясно, там заплата 
„йок“. Но второто, за цената на водата, колеги, ако искате аз да ви дам 

някакъв съвет, ще ви дам. Според мен, ВиК операторът трябва да седне, да 
донесе онези тухли за Надя, да ги сложи при Вас, да ги прегледате, да 
прецените Вие сами, защото Вие в момента нищо не знаете, Вие нямате 
един документ, върху който да стъпите. Има само два казуса – 2,85 лв. и 

3,50 лв. От двата естествено Вие ще изберете първия – 2,85 лв., няма друго 

решение за Вас, защото всичко друго ще бъде грешка и ще Ви изядат после 
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Вашите избиратели. Най-хубаво, не знам…за съвет ако питате мен 

погледнете този Бизнес план, сигурно ВиК операторът за да иска тези пари 

има своите обосновани искания и за това трябва да сте сигурни, когато 

гласувате. Благодаря.  
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Господин Левент Апти не говори на микрофон.  

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Отговора е еднозначен, и който ме разбра-разбра. Ясен е отговора 
ми.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, както вече беше казано задачата ни е твърде тежка 
и за това е необходимо общинските съветници да имат, колкото се може 
повече информация преди да формират своето становище. Затова аз моля 
секретаря на Асоциацията да разясни пред Общинския съвет правилата за 
вземане на решения и по конкретно: може ли ако само държавата, която се 
представлява от съответното министерство, гласува за някое от точките по 

проекта за решение, а всички останали членове на Асоциацията, които са 
общините са „против“, това решение да бъде прието? И какъв е 
механизмът за отделните мнозинства по отделните видове решения, ако 

има диференциация при видовете гласувания? Благодаря.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Йорданова.  
 

Г-жа Надя Йорданова – Главен секретар Асоциация В и К 

Благодаря. Отговарям, чл.198в, ал.7 от Закона за водите: Заседанията 
на Асоциацията са редовни, ако на тях присъстват представителите на 
държавата и общините, които притежават не по-малко от 2/3 от всички 

гласове. Необходимо е всички представители в т.ч. членовете на 
Асоциацията и да имат редовно мандати от Общинските съвети с начина, 
по който гласуват. Това е първото, което проверяваме. По отношение на 
взимането на решенията – ал.9 на същия член: Решенията на Общо 

събрание на Асоциация по ВиК се взимат с мнозинство от ¾ от гласовете 
на присъстващите по ал.7 с изключение на решенията за промяна на 
границите, т.е. държавата притежава 35 % с право на глас за решения в 
Общото събрание, останалите 65 % се преразпределят между общините 
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членове на Асоциацията, съобразно последното Национално преброяване, 
т.е. 2011 г., т.е. държавата сама по себе си не може да взима решения 
самостоятелно. На нас са ни необходими при 100 %, 75 % присъстващи и 

„ЗА“ по точките от дневния ред. Единствено, пак казвам изключение прави 

промяна на границите, това, което сме предложили с решение на 
Общински съвет Попово за промяна, тогава трябва да имаме 100 % 

единодушие.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Удовлетворен ли сте от отговора?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, госпожо Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И аз имам един въпрос. В решението т.7 е свързана с промяна на 
границите на Асоциацията във връзка с взетото от Община Попово 

решение – предвидено ли е това при изготвянето на бюджета и Бизнес 
плана, ако Община Попово отново се върне в нашата Асоциация? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, Вие ли ще отговорите? Не. 
Заповядайте, госпожо Йорданова.  

 

Г-жа Надя Йорданова – Главен секретар Асоциация В и К 

По отношение на промяната на границата на обособената територия 
следва да се вземе решение на Общото събрание за приемане на тази 

община в обособената територия на „Водоснабдяване Дунав“, паралелно с 
това следва да последва отделяне на тази община, която се явява член на 
Асоциацията в Търговище, едва след тези взети единодушни решения 
следва договора за възлагане на дейности по стопанисване, поддържане и 

експлоатация да бъде анексиран, защото на 14 ноември нашия договор 

беше анексиран за отделянето на Община Попово, т.е. следва да бъде 
проведена тази процедура. За това Община Попово не е отразена в 
бюджета на Асоциацията, не е отразена в инвестициите 2019 г., които са 
Ви предложени на Вашето внимание. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? Заповядайте, доктор Василев.  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Аз имам към господин Иванов два доуточняващи въпроса. Единият 
ми въпрос е, предполагам и в съветниците има известна неяснота, първия 
ми въпрос е: в така предложения Бизнес план, при неговото изработване, 
взето ли е предвид покачването на цената на водата, която Вие предлагате, 
т.е. сумите, които бихме, които бихте генерирали от приходи от 
повишената цена, те отразени ли са в Бизнес плана? Това ми е първия 
въпрос. И вторият ми въпрос, понеже не ми е ясно, ако ние бяхме 
консолидирана Асоциация по ВиК каква щеше да бъде ползата за 
Асоциацията и по какъв начин бихме могли да кандидатстваме за 
средствата, защото ако не ме лъжи паметта предната седмица 90 млн. на 
Враца отпуснаха. Нали така? 90 милиона, нали, слушайте, уважаеми 

съветници, 90 милиона срещу 0 лв. на Разград до сега. Тъй като ние не сме 
консолидирана Асоциация, а знаете защо не сме. Могат да възникнат и 

други въпроси в мене след отговора Ви. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Иванов.  
 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Благодаря. По първия въпрос, генерираните приходи от евентуално 

одобрение на нови цени са включени в Бизнес плана. По втория въпрос, 
евентуални инвестиции по Програма околна среда или въобще по 

Оперативните програми във ВиК активи биха повлияли положително 

върху намаляване на експлоатационните разходи на дружеството, което 

автоматично означава задържане на така нарастващите се цени. Няма как 
да нямаш увеличение на разходите и да ти одобрят цена. Цената се базира 
на одобрени разходи. Ако разрешите бих желал да продължа още мъничко, 

да внеса още малко яснота понеже се дискутират цените няколко факта, 
които не изложих по време на заседанието на постоянната комисия по 

околна среда, бих желал сега да ги изложа тези факти, защото те са 
определящи и надявам се да ги вземете под внимание, когато гласувате 
Вашето решение. Бизнес планът е разработен в съответствие с чл.10 на 
Закона за регулиране на ВиК услугите и при спазване изискванията на 
двете наредби, Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите и 

Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите. Знаете, че е внесен 

преди две години, не е разглеждан от КЕВР поради промяна на 
обособената територия, основните цели на Бизнес плана касаят качеството 

на предоставените услуги, намаляване на броя на прекъсванията и 

продължителността на прекъсване на услугите, осигуряване на продукт с 
необходимото качество, налягане и в необходимите количества. Бих желал 

да Ви изложа няколко факта за последните 6 години. Цената на 
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предоставената комплексна услуга – вода, канал за пречистване през 
последните 6 години е променена в увеличение в размер на 4,5 %, което се 
явява 0,11 ст., което се случи през 2016 г. За същият период от 2012 г. до 

сега цената на електроенергията за ВиК дружеството се е променила, 
увеличила се е с 50 %. От 100 лв. за мегават часа на 150 лв. за мегават часа, 
с 50 %. Минималната работна заплата за същият период от време е 
увеличена 100 %. За същият период от време, до края на 2018 г. 
дружеството е намаляло с 80 човека. Само през 2018 г. от дружеството са 
напуснали по собствено желание 12 човека – специалисти, които дълги 

години са изграждали капацитет. Бих желал да повторя, ако ми разрешите 
онова, което казах или част от което казах по време на заседанието на 
постоянната комисия по околна среда относно социалната поносимост на 
цената. Одобрената методика показва, че социалната поносимост на цената 
на ВиК услугите за нашата област е 4,81 лв., което се явява 2,5 % от 
средния доход на лице от населението, а предложената цена в размер на 
3,50 лв. се явява 1,8 % от средния доход на лице от домакинството. За 
сравнение ще Ви кажа, че цените на ВиК-Враца и на ВиК-Монтана, 
предложените цени са били над социалната поносимост и в момента им са 
одобрени цени точно на нивото на социалната поносимост, колкото е 
социалната поносимост, толкова са и цените там.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Ще Ви кажа. Двете дружества са на язовир. Цената във Враца е 2,52 

лв. без ДДС за комплексната услуга при 2,35 лв. наша-сегашна. Цената на 
ВиК-Монтана е 2,40 лв. за комплексната услуга при 2,35 лв. наша. 
Повтарям те са на язовир „Среченска бара“. Ако питате защо говоря за 
язовир, бих желал да Ви обясня, че добиваната вода във „Водоснабдяване-
Дунав“ е изцяло от водоемни източници и се добива изключително с 
помпи. И за да добиете представа ще Ви дам един пример, който 

представих на последното заседание на Асоциацията по ВиК: за да 
доставим 150 кубически метра вода от центъра на гр.Разград до жилищен 

комплекс „Орел“, трябва да преодолеем воден стоп от порядъка на 100 

метра, тези количества биха били доставени с 35 киловат часа. Ако трябва 
обаче да извадим тази вода от дълбокия сондаж на Гагарин или на Гецово, 

или Черковна, от където и да е от 200 метра и да я вдигнем на 100 метра 
воден стълб, т.е. 300 метра воден стълб, същото количество от 150 метра 
ще са необходими 185 киловат часа – пет пъти и половина повече. За това 
говоря за язовири. От огромно значение е водата как се предвижва. Нямам 

повече.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към представителите на Асоциацията? 

Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Моят въпрос е към вносителя на докладната. Искам да попитам, тъй 

като в Закона за водите, защото искам да си изясня някои неща и в 
изказването си, и в предложението, което мисля да направя малко по-

нататък, да попитам Общинският съвет имаме ли разработена, тъй като 

Кметът трябва да я предложи, имаме ли изработена Програма за този 

сектор, за водоснабдяване и… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

За развитието на водоснабдяването и канализацията на територията. 
Имаме ли такава програма? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Христов, Община Разград не е оператор на…, ние сме само 

собственик на някакви активи. Не Ви разбирам въпроса. Освен това, ако 

няма други въпроси разбира се аз…Има ли други въпроси всъщност? Сега 
от казаното от господин Иванов, аз разбрах две-три неща. Първото, което е 
в така представения Бизнес план, който Вие трябва да одобрите е 
включено потенциалното увеличение на водата, това първо. Второ, според 

неговите изказвания, не само според неговите изказвания, на практика е 
така, ако нашата Асоциация беше консолидирана ние щяхме да се 
възползваме от всички блага, ако мога така да кажа на оперативните 
програми, на тези милиард и четиристотин милиона лева ли са, господин 

Иванов? 

 

Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Господин Стоян Иванов не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Толкова са, нали? Тези милион и четиристотин ще бъдат 
разпределени между 14 консолидирани Асоциации. Аз Ви наблюдавах 

през цялото време и почти никой, извинете ме не го казвам с лошо, почти 

никой от Вас не слушаше господин Иванов, какво говореше като цифри, 

защото за Вас цифрите са без значение. 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ние си ги пишем, ние си ги пишем.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. За Вас и за нас като хора, които трябва да вземат това 
решение – да позволим ли увеличаване на цената на водата или да не го 

позволим. Според мен това е основно, което мислихте. И тук трябва да се 
върнем малко по - назад, още миналата година и по миналата усилията, 
които ние направихме, защото да може тази Асоциация по ВиК да бъде 
консолидирана. И тука вече понеже сте политически орган Общинският 
съвет и не само в Разград и другите Общински съвети, тук е редно да си 

кажем едно – политическите партии, поне някои от тях не направиха 
нужното, за да се случи консолидацията на ВиК-Разград. И сега в 
следствие на това нещо ние берем тези плодове. И за това сега ние сме 
изправени пред този тежък избор, нали така, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Добре. Така че решението ще бъде Ваше. Но нещата са ясни. В едни 

части на страната ще бъдат финансирани по определен начин по 

оперативните програми, това ще им даде възможност да си подобрят 
комуникациите, активите, ще им даде възможност да задържат 
включително растенето на цената на водата. Нали така, господин Иванов? 

А в други Асоциации, като нашата, това няма да се случи и ние постоянно 

ще бъдем изправени пред тази ситуация – да вдигнем цената на водата за 
нашите потребители или да, извинявам се за думичката, да „баталясаме“ 

държавното дружество. Нали така, господин Иванов? Категорично, мисля 
ясно го казах, нали няма какво да се крием, тука трябва да си кажем 

нещата както са истинските. И сега дори и да допуснем увеличаване на 
водата догодина на нас ще ни бъде поискано сигурно ново увеличение. 
Нали така, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Най-вероятно, най-вероятно. Така че освен това миналата година 
тука всички присъствахме на среща и в Асоциацията и беше един 

заместник - министър, който пое определени ангажименти към нещата в 
Асоциация-Разград да бъдат преминати на някакво друго ниво, на друг 
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етап, най-общо казано да бъде намерено решение за нашия проблем. До 

ден днешен обаче аз не знам това нещо да се е случило. Така че, ако имам 

някакви въпроси, другите ми въпроси вече ще бъдат към Асоциацията по 

ВиК, тя какво е направила по този въпрос, какво е направила по 

консолидацията на нашата Асоциация Разградската, до къде са стигнали 

преговори, има ли такива преговори, има ли някакви изключения, бихме ли 

могли по абсолютно законен начин да се помисли някои общини, които не 
искат нали така да се асоциират по някакъв ред да бъдат изключени, за да 
може нашата Асоциация да придобие статута на асоциирана. Господин 

Димитров, мисля, че в правилната посока говоря, нали? 

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Ще го коментираме. Да, ще взема отношение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Все още, само да кажа, че сме на въпроси. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Добре, аз го казвам като въпрос това, госпожо Председател. Те 
съветниците са интелигентни да си отговорят. Мисля, че приключих, най-

вероятно ще се включа и още. Просто искам да видя и Вашето становище 
какво е. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Кмете, аз зададох на Областния управител и на 
Председателя на Асоциацията, задавам към Вас същия въпрос – Вашето 

становище, Вашия съвет към общинските съветници какъв е? Да гласуват 
за запазване на сегашната цена или да гласуваме за увеличение с 0,65 лв. 
Кажете ни Вие кой вариант, кой вариант ни съветвате да подкрепим, 

защото Вие сте вносителя, Вие ще бъдете там на пангара и съответно да 
имате подкрепата, да имате комфорт душевен как гласувате. Ние ще 
подкрепим това, което Вие предложите.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, преди малко мисля, че 5 минути говорих и 

мисля, че бях категоричен и ясен какво мисля по въпроса.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Дали да или не…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Момент само. Ако бях общински съветник аз щях да кажа как ще 
гласувам, но аз не гласувам в момента. Аз съм вносител по линията на 
закона. Просто след писмото на Областния управител, аз съм длъжен да го 

вкарам. Аз очаквам Вашето решение аз как трябва да гласувам на 
редовното заседание по ВиК. Знаете моето отношение, знаете… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, знаете моите усилия, знаете моите ходения по 

Парламента, знаете моите срещи с това, знаете моите ходения в Исперих, 

знаете колко пъти групата на ПП „ГЕРБ“ внася предложението за 
присъединяване на дружеството. Така че много Ви моля тези въпроси към 

Председателя на Асоциацията, не към Кмета. Кметът няма отношение към 

вдигането или намаляването на цената на водата. Завърших.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Господин Калоян Монев не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Вярно е, вярно е, господин Монев. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Кмета, господин кмете, всичките тези ходения в 
Парламента и насам-натам, мога да кажа, че са безплодни, защото… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така е. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Те не доведоха до нищо.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така, кажете Вие… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

2, 65…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

2, 65 или 3,50? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, решението, което трябва да вземете е решение 
на Общинския съвет. Не прехвърляйте топката към общинското 

ръководство. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ние ще го вземем. Обаче искаме да се консултираме с Вас. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Аз не съм експерт. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кога, Димитрова? Кога е… 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Моля?  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Микрофона на господин Иво Димитров е спрян. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам само да кажа в малко създалото се мълчание в залата да 
помоля да не превръщате в диалог възможностите за изказвания, а в 
момента - за въпроси. Питам има ли други общински съветници, които 

искат да зададат въпроси към вносителя или към представителите на 
Асоциацията? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз искам да попитам има ли представител избран в Народното 

събрание от управляващото мнозинство, който да е съдействал с нещо за 
решаване на този проблем с Асоциацията и какво е направено? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, Вие не сте бил народен представител, това е 
нормално. Аз обаче съм бил и държа да отбележа, че лекичко измествате 
темата. Народният представител, който и да е той в Парламента, няма 
абсолютно никакво отношение към Асоциацията по ВиК. Така че, много 

Ви моля, недейте по този начин, нали. Проблема си е наш, местен с 
Асоциацията по ВиК, с общините, които са вътре и с гласуванията на 
Общинските съвети. Разбирам желанието Ви, искреното Ви желание, по 

някакъв начин да ни завъртите… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да помогна.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Добре, радвам се. Сега ще видим как ще гласувате и ще разберем 

дали искате да помогнете или не. Господин Димитров, за пореден път Ви 

казвам кмета и община, която и да е тя няма отношение в момента, 
решението е на Общинските съвети. Вие оторизирате кметовете как да 
гласуват на заседание на Асоциацията по ВиК. Кратко точно и ясно. Ама 
такива работи – кмета каза да се повишава водата, ма кмета каза да не се 
повишава, това са бля-бля. Има законодателство, господин Димитров, и 

ние трябва да го спазваме.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, доктор Василев. Други въпроси към вносителя? 

Заповядайте, господин Димитров.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Кмете, отново въпроса ми е към Вас. Кажете ни, не смеете 
да ни кажете, да ни препоръчате как да гласуваме. Ние търсим Вашето 

мнение като пръв в общината. В края на краищата хората са гласували за 
Вас, за да ги водим. Кажете ни на къде ни водите, кажете ни 2,65 или 3,50. 

Кой е пътя? Може да кажете и 2,85 някъде по средата. За мен е много 

важно да знам Кмета…  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам. Преминаваме към 

изказвания и предложения във връзка с тази докладна записка. 
Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз понеже малко инерция съм набрал за това първи да се изкажа. 
Цялото това събиране и ще помоля Радиана Димитрова внимателно да 
слуша и да си записва… 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защо ще напуснеш? Много от нещата са свързани с решението на 
групата, която Вие водите, госпожо Димитрова. Тук в тази зала преди 

известно време имаше две ключови гласувания по този въпрос. На първото 

беше отхвърлено отделянето на Опака и на Попово от Асоциацията. След 

невероятен натиск, всякакви уйдурми и чудеса, които се направиха „ГЕРБ“ 

и „ДПС“ подкрепиха отделянето на двете общини. И това води след себе 
си последствията. Тогава аз Ви казах от това място, ще дойде ден, когато 

увеличаването на цената като следствие на тези глупости, които Вие 
направихте в зала него ден, ще се струпат изведнъж отново на главите ви, 

но не само на вашите, а на всички наши съграждани, като се започне от 
Кмета та се свърши до новороденото в МБАЛ „Иван Рилски“. Всички в 
общината ще сърбаме, ще ядем жабетата, които тогава ни ги наръгахте. 
Сега като изкупителна жертва въртим на шиш управителя на дружеството, 

който няма какво да направи. Решението, което тука го наричахте 
държавническо, не знам си какво, което можеше да реши проблема с 
Асоциацията, тогава го изхвърлихте под влияние на…, да се представите 
като много добри и послушни общински съветници и пред гостите от 
Търговище, и Областния управител. Сега обаче идва момента, когато 

трябва да се плаща тази глупост. Няма ненаказана глупост останала. Няма 
какво да се направи при положение, че Вие с извинение от слушателите 
изпърдяхте единствения шанс, който имахме да принудим Община 
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Исперих да се съобрази с всички останали общини. Сега нямаме лостове, 
Вие ги изхвърлихте, групата на „ДПС“ и групата на „ГЕРБ“, и люспите 
тука в залата. Сега същите тези хора ще гласувате дали да се вдигне под 

социално допустимата 3,50, защото 4,82 било социално допустимо, 

поносимо. Кой от Вашите хора, близки, може да каже, че 4,82 са 
поносими? И да кажете ние гласувахме за 3,50, защото Ви спестихме 4,82 

ние сме страшни, много сме добри. Няма какво да направите, единствения 
начин е по някакъв, с Вашите гласувания да бъде задържана цената и в 
това време да бъдат взети някакви решения, които да помогнат на това да 
бъдат намалени и загубите, изобщо всичко, което може общината да 
въздейства. Не мога отново да преглътна това, което сторихте, защото 

преди малко тук в залата се чу – основната водоснабдителна система 
генерира цена която е 1 стотинка под сегашната цена, но за допълнителна 
водоснабдителна система за Попово-община, която е искала и Вие 
пуснахте от „Водоснабдяване Дунав“ да излезе, тя е поискала 
допълнителни количества вода, които водят до увеличение и като сметнем 

това са 0,66 лв. увеличение, което само прави дружеството 

„Водоснабдяване Дунав“, за да осигури на една община, която вече не е в 
нашата Асоциация, която Вие пуснахте да си замине натоварва с тези 0,66 

лв. цената на хората в Разград, които трябва да плащат за глупостта на 
общинските съветници, които са избрали. Това исках да Ви кажа.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да и правя предложение в писмен вид: след одобрение на новата 
цена на водата от КЕВР във фактурите, издавани от „Водоснабдяване 
Дунав“ ЕООД след реда за изписване на сумата словом да се добави нов 
ред с изписване – „ГЕРБ“ + „ДПС“- видими резултати. Горното да бъде 
оформено като решение №8 по т.8 от текста за решение на докладна 
записка №85 от 18.02.2019 г. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. Почти заедно с Иво Димитров 
вдигнахте ръце, заповядайте за изказване. 

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми съветници,  

Аз считам, че от входа на досегашната дискусия може да се направи 

предположение с голяма степен на вероятност, какъв ще бъде резултата от 
гласуването. Той ще бъде, че Общинския съвет-Разград няма да приеме 
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така предложените решения и ние сега се връщаме към един стар и 

обрасъл проблем, както вече пролича и от изказването на Областния 
управител, на Кмета на общината и от поставените въпроси. Какво трябва 
ние като общински съветници да си припомним и да имаме предвид, 

когато ще бъде подложено на гласуване всяка една точка от проекта за 
решение. Първото, което е има голям разнобой между държава и общини. 

Няма да повтарям това, което беше казано вече, но Община Разград тогава 
с болшинство от общинските съветници прояви, в кавички ще сложа, 
„държавническо поведение и отговорност“ и се съобрази с разпоредбите на 
закона, то е както беше казано - в една област една Асоциация и един 

оператор. Бяха поети ангажименти да бъде отстранена тази аномалия в 
област Разград да има общини, които не са членове на Асоциацията. Ние 
оценяваме усилията, които направи Областният управител тогава да 
осигури такова консолидиране, но считаме, че действията на държавата 
можеха да бъдат по интензивни. И веднага бързам да коментирам идеята 
на господин Василев, има резон в това, което той каза – да се предвиди 

законодателен механизъм за изключване на някои общини, но целта ще 
бъде постигната по-добре, ако се направи така, че във всяка област се 
реализира идеята за един консолидиран оператор. Как може да стане той? 

Много лесно. Да се направят необходимите законодателни промени, при 

които или Министерския съвет, а пък ако трябва и самото Народно 

събрание да решават тези въпроси като определят, че в една област има 
един консолидиран оператор и всичките общини от всяка област „екс 
леге“, това означава по силата на закона, стават членове на тази 

Асоциация. Така, както беше направена реформата в здравеопазването, 

тогава общините не бяха питани, като беше взето решение бившите 
окръжни болници да станат акционерни дружества, при които държавата 
да има болшинство при вземането на решения. В тази връзка ние трябва да 
коментираме и въпроса с желанието на Общинския съвет Попово да се 
върне в Асоциацията-Разград. Ние трябва да подкрепим това желание и за 
това и ще направим процедурно предложение: отделните точки по 

отделните проекти за решения да се гласуват поотделно, защото лично аз 
считам, че точката, която касае връщането на Община Попово в нашата 
Асоциация трябва да бъде подкрепена. И още нещо искам да споделя в 
тази дискусия. Господин Стоян Иванов е опитен специалист, много добър 

професионалист и ние не бива да се съмняваме във всичко това, което той 

докладва и информира, но той ни информира за един парадокс. Оказа се, 
че в Разградска област, разградчани или жителите на Разградска област 
имат два пъти по-висок жизнен стандарт от жителите на Община Монтана. 
От къде правя този извод? Социалната поносимост за разградска област 
била 4,81 лв., социалната поносимост за Монтана била 2,40 лв. Това са 
смешни неща. Това е абсурд и е жалко, че в официална статистика се 
пишат такива глупости. От къде идва изкривяването за Разград? Само от 
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два стопански субекта, две търговски дружества, които отчитат тук на 
нашата територия изключително високи размери на трудови 

възнаграждения или възнаграждения на работещите. Сещате се кои, но ще 
Ви улесня, това са „Лудогорец“ и в голяма степен фирмата, която сега е 
собственост на американско търговско дружество или „Биовет“. И понеже 
сме малка област, с малко население нали забелязахте и статистиката, че в 
сектора култура, госпожо Радославова, спорт и туризъм ние имаме средни 

размери, които са по-големи от Варна, Пловдив и маса други областни 

градове. Нали е ясно от къде идва това нещо? Заради спорт. И за това сега 
се явява тази аномалия. Какво можем да направим като общински 

съветници? Щом като ще стигаме до положение да не си изпълняваме 
поетите ангажименти, а държавата в лицето на ресорното министерство не 
осигури изпълнението на този ангажимент, ние тогава ще използваме 
всички лостове. Бяхме измамени, когато болшинството от съветниците 
подкрепи идеята Попово и Опака да отидат към Търговище, защото 

разчитахме, че в нашата държава има ред, че в нашата държава след като е 
определен, определен начин на механизъм и структура на операторите той 

ще се спазва, но това не е налице. Тогава ние би трябвало да заявим 

следното – ще отложим решаването на въпросите за цената на водата и по 

приемането на бюджета, когато в Разградска област има консолидиран 

оператор и в тази връзка биха могли да бъдат предприети и законодателни 

решения, а могат да бъдат предприети и други мерки. Ако щете и в по 

лежерен смисъл бих го казал, щом като Министър-председателят обърна 
становището на цяла една парламентарна група по отношение на Изборния 
кодекс за един-два дни, то пък как не можем да предположим, че има 
механизми да се накара Община Исперих да промени своето становище и 

да стане член. Или ние предлагаме от нашата група всички точки с 
изключение на точката, която касае присъединяването или връщането на 
Община Попово в Асоциацията да не бъдат подкрепяни представените 
проекти за решения. Да изразим подкрепа за решението по т.7, за 
връщането на Община Попово, и отделно от това да направим 

предложение чрез Кмета на общината до регионалното министерство за 
продължаване на мерките, включително и чрез законодателни промени за 
реализация на консолидацията на ВиК операторите. И имаме едно 

предложение: да възложим на нашия Кмет да отиде на събранието на 
Асоциацията в Търговище и да изрази подкрепа от името на Общински 

съвет-Разград и на Община Разград за връщането на Община Попово в 
Асоциацията-Разград. Ще представя и в писмен вид предложенията. 
Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, очаквам предложенията. Други…Заповядайте, господин 

Иванов. 
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Г-н Стоян Иванов – Управител на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

– Разград 

Благодаря. Бих искал да внеса малко яснота, защото има известно 

изкривяване на фактите. Първо, да уточним, господин Димитров, че става 
въпрос за 2,50 лв. цена на услугите във Враца и Монтана без ДДС, което с 
ДДС става 3,00 лв. Да, 4,80 лв. е далеч нагоре, но все пак това уточнение е 
важно. Второ, относно изказването на господин Димитров относно цената 
за друг ВиК оператор, формирането на цена за друг ВиК оператор за ВиК 

Търговище, за подаване на вода за населените места на територията на 
Община Попово влияе положително в намаляване с 5 стотинки цената на 
услугата. Предния Бизнес план есента, когато сме го предложили беше на 
3,55 лв., защото част от разходите, които са за водоснабдителната система, 
която ще водоснабдява Попово се прехвърлят от основната към цената за 
друг ВиК оператор и това е логично да намалее. И последно бих искал да 
уточня, че понеже прекалено много се цитират цифрите 3,50 лв. и 0,60 лв., 
бих желал да Ви обърна внимание, че няма прецедент, в който Комисията 
за енергийно и водно регулиране да е одобрила предложения от 
операторите цени такива, каквито са. Никога не се е случвало. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ще започна от там, откъдето свърши Кметът на общината, 
който…извинявайте, господин Василев, обаче не е много редно така да се 
измъква човек, когато е отговорен за политиката в този отрасъл. Защото 

въпросите, които поставяме тук не са само за цената на водата, а изобщо 

политиката по този сектор, който е много важен наред със сигурността, 
наред с инфраструктурата, наред със спокойствието на гражданите. Закона 
за водите чл.10а, ал.4, т.2 ни упълномощава нас, дава правото да правим 

политиката в отрасъл водоснабдяване и канализация, а тази политика се 
провежда от кмета и от Общинския съвет. Аз искам да кажа тук, че 
познавам господин Иванов и то много добре, знам, че е изключителен 

професионалист и той си гледа чисто неговата рамка, защото той е 
отговорен и за служителите, той е отговорен и за предприятието, но тук 

трябва да си кажем и нещо честно – срещи със заместник - министъра на 
Регионалното развитие, три заседания на комисията по устройство и 

развитие на територията, отделни разговори и до сега на Общинския съвет 
нито един път, нито един път не ни е представено това, което е направено 

във връзка с консолидацията на сектора, нито един път. Когато го 

поставим този въпрос единственото, което ние усещаме, да влезем в 
някакъв конфликт с Председателя на Асоциацията, което аз считам лично, 
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че не е редно. Много пъти го поставяхме този въпрос на няколко заседания 
на комисиите сме го поставяли този въпрос, наистина какво става със 
законовия начин за закриването на Асоциацията в Исперих и създаването 

на една обща Асоциация. То нормално е в България има два синода, две 
ЦСКА-та, защо при нас да няма две Асоциации. Но важното, което е, че 
тук в нашата община не се провежда политика в този отрасъл. Нямаме 
такава политика, защото нямаме и програма. Ние нямаме План за развитие, 
Общински план за развитие на този сектор…Ами нямаме. Не, няма да 
влизам в никакъв такъв излишен разговор, но правим предложение: да се 
добави нова т.8 в дневния ред на Общото събрание със следния текст – т.8 

Приемане на решение за консолидация на Асоциацията на територията на 
област Разград чрез привличане… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ок. Не, не може. Чрез привличане на Община Исперих и Община 
Самуил, включително чрез преговори с министерството на Регионалното 

развитие за закриване и вливане на Водоснабдяване – Исперих към 

Водоснабдяване – Дунав, и съм поставил един срок 31 юни 2019 г. И т.8 да 
стане т.9, ако случайно приемем решението на Иво, ще променим и 

точките.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Ще гледам да съм по кратичък. 

Сега тука разните приказки за…отговорен за политиката на този сектор, 

направо ще ги заобиколя.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Разбира се, че ще ги заобиколя, да. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, може ли да се изслушваме? Цял ден слушам 

някакви… 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев, моля Ви се изказвайте се. Вие сте на микрофон, не 
влизайте в диалози със общинските съветници. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Прекъсват ме, накъсват ми мисълта. Господин Христов, много се 
извинявам има Общински план за развитие на Община Разград. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ама прочетете го бе, господин Христов, прочетете го. Значи сега 
тука тези неща кой е отговорен бля, бля, бля. Слушам предложенията Ви. 

Не мога да повярвам на ушите си, имате до Вас адвокат. Той би трябвало 

да Ви каже, че дневния ред се задава от Асоциацията по ВиК, а не от 
Общински съвет-Разград. Така че всякакви предложения за допълнителни 

точки просто…много се извинявам.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Кмете, Вие сериозно ли го казвате? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Напълно сериозно, да. Дневния ред е зададен с писмо на областния 
управител.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Оставете дневния ред, за другото.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

А другите общини какво ще правят, господин Христов? Те какво ще 
правят, ще се съобразяват с нашия дневен ред или с дневния ред на 
Асоциацията. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ама въобще не ми пука за Исперих или за Самуил. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Те не са в нашата Асоциация, господин Христов. 



136 

 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи? Заповядайте, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря. 
Колеги, в тази зала преди няколко месеца този въпрос си го 

говорихме, ако си спомняте и то пак на висок тон. Тогава трябваше да 
решим за две общини да излязат от Асоциацията с идеята, че две нови ще 
се присъединят. И тогава и сега си говорим, че трябва да се вземат 
политически решения. Аз не съм съгласен с Кмета Василев, че народните 
представители следва да не работят за интересите на хората, които са ги 

избрали. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не съм казал това, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Значи нямат отношение казахте към въпроса, цитирам, т.е. имаме 
представители на ДПС, на БСП и на ГЕРБ в Народното събрание. До 

момента от две години всички говорим едни и същи неща-нищо. Хайде 
БСП са в отпуска сега в Народното събрание, ама другите не са. 
Определено считам, че без намесата на Народното събрание, без намесата 
на министъра на Регионалното развитие… 

 

Г-н Левент Апти - ПП „ДПС“ 

Господин Левент Апти не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Доктор Апти, не ме прекъсвайте ако обичате.  
 

Г-н Левент Апти - ПП „ДПС“ 

Господин Левент Апти не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Концентрирам си вниманието, защото… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля да не водите диалози. Заповядайте, господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Без да се наложи на Община Исперих отгоре, без да им спрат 
финансирането тези хора няма да вземат друго решение. Това е истината. 
Защото те си направиха водния цикъл, а нашият град е потънал в кал и в 
мизерия, и колко улици., 14 улици ли, госпожо Георгиева, бяха без 
канализация? Абсурдно е това, което си говорим тук. И считам, че този 

въпрос трябва да ни е на вниманието, както на народните представители, 

така и на Кмета на общината, така и на Председателя на Асоциацията и на 
двете Асоциации, така и на управителя на дружеството, защото човека той 

няма какво друго да предложи. Той трябва да си направи бюджета, защото 

тези допълнителни разходи, които натрудиха от новите общини, които са в 
Асоциацията той трябва да ги покрие. Но аз не съм съгласен… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз не съм съгласен гражданите на Община Разград да плащат за 
разходи на водното в други общини. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз благодаря. Други предложения във връзка с докладната записка 
или изказвания от общински съветници? Заповядайте, господин Хасан. 

 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

Ами от това, което чухме до сега от всички хора, нали някои 

наистина го правят на политика. Значи ако не бяхме пуснали Попово сега и 

Търговище щеше да бъде като нас, нали? Същата работа. Вместо 14 

общини да останат 13 да получат този милиард и четиристотин.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

Не, в Разград съм… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля за ред в залата. 
 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

И от цялата работа, какво щяхме да спечелим ние, ако бяха 
останали? Нищо. Значи продължавам. Защо продължаваме с Исперих да 
таковаме? Нима… 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, правя Ви забележка. 
 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

Нима водното на Исперих не е държавно дружество и държавата 
защо не може да го спре? То частно ли е? Не е държавно? Ами тогава 
значи няма какво да говорим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи да направят изказвания или предложения във връзка 
с докладната записка?  

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

За процедура.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, когато стигнем до гласуването, правя 
предложение отделните точки и по предложението да бъдат гласувани 

поотделно, защото ние ще гласуваме различно по отделните точки по 

проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Всъщност все още никой не е казал, не е предложил, как да се 
гласува по отделните точки. Няма такова предложение постъпило от 
никой. 

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Не, не. Аз пояснявам как ще гласуваме по представения проект. От 
т.1…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам Ви много добре… 

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Да, и поотделно да ги гласуваме. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Тоест предложението беше от т.1 до т.6 „против“. Нали понеже 
казахте преди малко, че няма от никого направено предложение как да се 
гласува по отделните точки в решенията, нали така? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно така казах, да. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, и това беше предложението на господин Стоян Димитров.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

При мен имам предложение, което е в друг смисъл. 

 

Г-н Стоян Димитров - ПП „БСП“ 

Ако го искате в писмен вид, ще го направя. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви бъда благодарна, да. Преди да подложа на гласуване тези 

предложения, процедурата съответно, която предлагате Вие от БСП за 
отделно гласуване на всяка една точка от решенията, още веднъж питам, 

изказвания или предложения във връзка с докладната записка? Не виждам 

желаещи. Давам 10 минути почивка от името на ПП „ГЕРБ“, докато сме 
готови с предложенията.  

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След почивката, за последно питам има ли други предложения? 

Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти - ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Преди да направим ние нашите предложения, искам само да напомня 
на общинските съветници и на обществеността, защото се подлагат на най-

различни внушения. Освобождаването на Попово и Опака първо беше 
решение на Общинския съвет и при това освобождаване не са гласували 

само „ЗА“ нашата политическа партия. Проверете протоколите, най-

вероятно ще видите, че по-широка беше самата подкрепа за това нещо. И 

забележете, че не сме ги изключили, а сме ги освободили, защото тяхна 
беше първо инициативата. Те са пожелали и за това сме ги освободили. 

Защото тогава нашите мотиви бяха следните – не може да демонстрираме 
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едно безсилие и липса на алтернатива, и да държим заложници Опака и 

Попово, защото ние нямаме план „Б“. Рано или късно трябва да се 
консолидират самата Асоциация в Търговище, но тъй като ние не можем 

да се консолидираме тука, ще направим всичко възможно да пречим и на 
останалите. Това, че в момента ние не можем в момента да консолидираме 
нашата Асоциация, това е съвсем друг проблем и засяга съвсем други хора. 
По този въпрос само толкова искам да кажа.  

Що се отнася до предложенията, които иска да направи нашата група 
относно правомощията, които иска да дадем на нашия представител в 
лицето на Кмета. по т.1. ние смятаме, че е редно да се подкрепи „ЗА“, по 

т.2. също „ЗА“, по т.3. „ЗА“, по т.4 и т.5 „въздържал се“, по т.6 „ЗА“, а по 

т.7 също „въздържал се“. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли възможност в писмен вид да ги дадете? 

Заповядайте за реплика, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз вземам думата за реплика на господин Апти. Господин Апти, 

това, което го казахте сигурно е така и съм сигурен, че вече така го 

възприемате след като ви е внушено, но няколко седмици преди това или 

по-малко дори Вашата група гласува съвсем различно. Против 
освобождаването, както Вие се изразихте на Попово и на Опака. Тогава 
наистина Вие защитавахте интересите на хората в Разград, които са 
гласували пък и не само тях и тези, които не са гласували за Вас. Мина 
обаче малко време и се врътнахте на пумпал точно в противоположна 
посока, полегнахте на ГЕРБ и с вашите гласове, и гласовете на ГЕРБ 

разбира се, че бяха освободени. Просто припомням, за да не станат такива 
неща, да не смеете да казвате с кого сте гласували. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Не виждам други предложения. Първо подлагам 

на гласуване процедурното предложение на Стоян Димитров, а именно: да 
се гласуват отделните точки поотделно, всяка сама за себе си. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте за процедура, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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По процедура. Преди да се гласуват точките поотделно, аз още 
веднъж ще Ви напомня, че в хода на заседанието има предложение как да 
бъде гласувано и какво да бъде внесено по т.8 – други и бяха направени 

предложения. За това е редно първо да бъдат гласувани направените 
предложения по т.8, а след това да бъде поотделно гласувано от първа до 

осма точка. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, първо подлагам процедурното предложение: да 
бъдат поотделно гласувани точките, и точка 8, която е от Божинел Христов 
или точка 9 при положение, че Вашата т.8 се приеме ще бъдат поотделно… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така, ще бъдат отделно гласувани. Процедурното предложение на 
общински съветник Стоян Димитров – да бъдат гласувани поотделно 

решенията. Моля гласувайте за това процедурно предложение.  
 

С 29 гласа “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“- няма, 

процедурното предложение се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване предложение за допълнение от 
общински съветник Иво Димитров, което гласи следното, ще го припомня 
тъй като постъпилите предложения са няколко. Неговото е: след одобрение 
на новата цена на водата от КЕВР във фактурите, издавани от 
„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД след реда за изписване на сумата словом 

да се добави нов ред с изписване – „ГЕРБ“ + „ДПС“- видими резултати. 

Горното да бъде оформено като решение №8. Подлагам това предложение 
на гласуване. Моля гласувайте.  

 

С 2 гласа “ЗА“, „против“ - 10, „въздържали се“- 2, 

предложението не се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на предложение постъпило от общински 

съветник Божинел Христов: да се добави нова точка на решение на 
Общото събрание, а именно т.8: приемане на стратегия и решение за 
консолидация на Асоциацията по ВиК на територията на област Разград, 

чрез привличане на Община Исперих и Община Самуил, включително чрез 
преговори с МРРБ за закриване и вливане на Водоснабдяване-Исперих към 

Водоснабдяване-Дунав. Подлагам това предложение на гласуване. Моля 
гласувайте. 
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 С 8 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 6, 

предложението не се приема. 

 

Сега на Вашето внимание представям предложение от общински 

съветник Стоян Ненчев: първо, представеният проект за решение да се 
обособи с първо римско и да се включи нов текст с второ римско, който да 
гласи – възлага на Кмета на Община Разград да предложи на Асоциацията 
на ВиК-Търговище да приеме решение за включването на Община Попово 

в Асоциацията на ВиК-Разград. Подлагам това предложение на гласуване. 
Моля гласувайте.  

 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 1, 

предложението не се приема. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, искаме прегласуване. С да изчетете отново предложението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има постъпило искане за прегласуване на това предложение от 
общински съветник Стоян Димитров. Надявам се да има тишина в залата, 
за да го чуете този път добре. Представеният проект за решение да се 
обособи с първо римско и да се включи нов текст с второ римско,– възлага 
на Кмета на Община Разград да предложи на Асоциацията на ВиК-

Търговище да приеме решение за включването на Община Попово в 
Асоциацията на ВиК-Разград. 

Гласуваме това предложение.  
 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 4, 

предложението не се приема. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не можете. Можете от мястото си да правите предложения.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Правя предложение за проверка на кворума, защото 9 човека само са 
гласували. Другите очевидно не са в залата. Дали физически или ментално 

не са в залата, нека да се провери.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Димитров, искам да Ви кажа, че в нашия Правилник 
изрично е упоменато, че общинският съветник може да гласува „ЗА“, 

„против“, „въздържал се“ или да не участва в гласуването.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За всички е видно, че регистрираните 30 съветника за днешното 

заседание са в залата.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има постъпило предложение за проверка на кворума. Така че, 
колеги, пристъпваме към проверка на кворума в залата. Моля Ви да го 

направите с електронните пултове за гласуване сега. 
 

След направената проверка кворумът в залата е от 29 общински 

съветници. 

 

Продължаваме с предложението, също от общински съветник Стоян 

Димитров Ненчев, което вече касае начина на гласуване по отделните 
точки от диспозитива на решението – по т.1. „против“, по т.2. „против“, по 

т.3 „против“, по т.4 „против“, по т.5 “против“, по т.6 „против“ и т.7. „ЗА“. 

И тука гласувахме, че ще ги гласуваме поотделно. Така че подлагам на 
гласуване по т.1. нашият представител на Общото събрание на 
Асоциацията да гласува „против“. Моля гласувайте.  

 

Със 7 гласа “ЗА“, „против“ - 6, „въздържали се“ - 5, 

предложението не се приема. 

 

По т.2. представителят на Община Разград в Общото събрание да 
гласува „против“. Подлагам това предложение на гласуване. Моля 
гласувайте.  

 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - 5, „въздържали се“ - 5, предложението 

не се приема. 

 

Следващото предложение по т.3. гласуването да е „против“. 

Подлагам това предложение на гласуване. Моля гласувайте. 
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С 8 гласа “ЗА“, „против“ - 5, „въздържали се“ - 5, предложението 

не се приема. 

 

Г-н Мануел Василев – „Реформаторски блок“ 

Госпожо председател. Обърках си вота, моля да прегласуваме. 
Изтече времето, просто последния момент. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Прегласуваме предложението. Припомням Ви, касаещо т.3 и 

гласуването по нея, което да е „против“. Моля да гласувате. 
 

С 4 гласа “ЗА“, „против“ - 5, „въздържали се“ - 5, предложението 

не се приема. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, виждам, че на пулта не е отразено дали съм 

гласувал или не, а аз натиснах пулта.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Знаете, че повторното гласуване се приема за окончателно, господин 

Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, но понеже моят вот не е отразен, гласно мога да кажа.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, може да го заявите гласно.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

„ЗА“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тогава, секретарят… 

 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - 5, „въздържали се“ – 5, предложението 

не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към предложението по т.4 гласуването да е „против“. 

Подлагам това предложение на гласуване. Моля гласувайте.  
 

Със 7 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 9, 

предложението не се приема. 
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По т.5 предложението на общински съветник Стоян Димитров е да се 
гласува „против“. Гласуваме предложението по т.5. да се гласува „против“. 

Моля гласувайте. 
 

С 9 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 9, 

предложението не се приема. 

 

Предложението по т.6 е гласуването на нашия представител на 
Общото събрание да е „против“. Подлагам това предложение на гласуване. 
Моля гласувайте.  

 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - 6, „въздържали се“ - 4, предложението 

не се приема. 

Пристъпваме към гласуване на предложението по т.7 гласуването на 
нашия представител да бъде „ЗА“. Моля гласувайте.  

 

С 21 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - няма, 

предложението се приема. 

 

С това изчерпахме гласуването по предложението на Стоян 

Димитров. Пристъпваме към гласуване на предложение, постъпило от 
общински съветник доктор Левент Апти, което също касае гласуването на 
нашият представител в Общото събрание по отделните решения. 
Подлагам, също така поотделно всяко едно решение, на гласуване. 
Неговото предложение е по решение 1 нашият представител да гласува 
„ЗА“. Моля гласувайте.  

 

С 20 гласа “ЗА“, „против“ - 1, „въздържали се“ - няма, 

предложението се приема. 

 

По решение № 2 нашият представител в Общото събрание да гласува 
„ЗА“. Моля гласувайте.  

 

С 22 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - няма, 

предложението се приема. 

 

По решение № 3 нашият представител да гласува „ЗА“. Моля 
гласувайте.  

 

С 20 гласа “ЗА“, „против“ - 1, „въздържали се“ - 1, 

предложението се приема. 
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По решение № 4 нашият представител в Общото събрание да гласува 
„въздържал се“. Моля гласувайте.  

 

Със 17 гласа “ЗА“, „против“ - 2, „въздържали се“ - 1, 

предложението се приема. 

 

По решение № 5 гласуването да бъде „въздържал се“. Моля 
гласувайте.  

 

С 18 гласа “ЗА“, „против“ - 2, „въздържали се“ - няма, 

предложението се приема. 

 

По решение № 6 нашият представител да гласува „ЗА“. Моля 
гласувайте.  

С 21 гласа “ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - няма, 

предложението се приема. 

 

И по т.7 гласуването да бъде „въздържал се“. Моля гласувайте.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Господин Калоян Монев не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Длъжна съм и това да подложа на гласуване. Така че гласуваме и 

това предложение на общинския съветник.  

 

С 5 гласа “ЗА“, „против“ - 4, „въздържали се“ - 6, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам докладната записка на гласуване в цялост. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                  № 678 

 

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 
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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-005 от 13.02.2019 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 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград на 12.03.2019 г. (вторник) от 14:00 часа, в зала 712 

на Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 
2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по 

В и К за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация; 

3. Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на 

Асоциация по В и К за 2019 г., съгласно постъпило искане от Община 

Разград (писмо изх. № АО-05-03-5827-1/15.08.2018 г.), по реда на чл. 20, 

ал. 7, предложение последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

4. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
5. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на 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. 

6. Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2019 г., на основание чл. 6.2 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги; 

7. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез приемане на Община Попово. До 

започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на В и К услуги на 

потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване 
– Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват 
от В и К оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 
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Търговище; 
8. Други.  

С горепосоченото писмо е предложен и проект за решения по т. 1, 

т. 2, т. 4, т. 5, т. 6  и т. 7 от дневния ред, както следва: 

Решение 1 по т. 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за 
водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр.Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация 

по В и К за 2018 г. 
Решение 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, 

ал. 3 от Правилника 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 отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат 
решение за публикуване на същия на интернет страницата на 

Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К. 

Решение № 3 по т. 4: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона 

за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. 
  Решение № 4 по т. 5: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона 

за водите, членовете на 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 периода 2017 – 2021 г. 
Решение № 5 по т. 6: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за 

водите и чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на 

водоснабдителните, и канализационните услуги, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

одобряват подробна инвестиционна програма за 2019 г., която е 
изцяло съобразена с инвестиционните нужди на всички публични 

собственици в обособената територия и гарантира пълно изпълнение 
на задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване 
– Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2019 г. 

Решение № 6 по т. 7: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона 

за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К, 

приемат решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на Община Попово. До 
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започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на 

потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване 
– Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват 
от В и К оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище. 
Проект на решение по т. 3 от обявения проекто – дневен ред не е 

предоставен от страна на Асоциация по В и К. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Община Разград е направила предложение с писмо изх. 

№ АО-05-03-5827-1/15.08.2018 г. до председателя на Асоциацията 

(приложение към настоящото решение), вноските на членовете на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, да бъдат в размер на 30 

% от предложеното в проекта на бюджет за 2019 г., като останалите 70 

% необходими за финансиране на разходната част на бюджета да 
бъдат за сметка на реализиран преходен остатък за 2018 г. 
Направеното от Община Разград предложение е въз основа на 

извършените разходи от Асоциацията през 2016 и 2017 г. и наличните 
парични средства на 01.01.2018 г. Съгласно Отчетите за изпълнение на 

бюджетите за 2016 и 2017 г., разходите извършени от Асоциацията са в 

размер на 15 535,55 лв. за 2016 г. и в размер на 14 725,42 лв. за 2017 г. 
През 2018 г. е предвидено да бъдат внесени 27 100,43 лв. от членовете 
на Асоциацията, при налични парични средства на 01.01.2018 г. в 

размер на 25 172,57 лв. Предвид изразходваните средства за 2016 и 

2017 г., при запазване на размера на разходите през 2018 г., салдото в 

края на годината, следва да се увеличи на 36 000 – 37 000 лв. В случай 

че бъде изразходвана събраната сума от 27 000 лв. през 2018 г., салдото 
ще остане 25 000 лв. 

В отговор на направеното предложение, с писмо изх. № АВиК-Рз-
028-002/30.08.2018 г. (приложение към настоящото решение) 
областният управител и председател на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, уведомява кмета на Община Разград, че предвид 

предстоящата промяна в границите на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, е налице 
необходимостта от актуализиране на регионалния генерален план, 

което от своя страна ще наложи ангажирането на специалисти извън 

щата на Асоциацията. При изготвянето на проекта на бюджет не е 
заложена като разход очакваната сума, защото все още не е уточнена 

процедурата, по която ще се осъществи възлагането на тази дейност. 
Прогнозата е, че необходимите средства ще надвишат значително 
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обичайните годишни разходи за обезпечаване дейността на 

Асоциацията, което дава автоматично направление на остатъка от 
средствата за текущо финансиране към 01.01.2019 г. и ще намери 

отражение при изготвяне на окончателния бюджет за годината. 

Председателят на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград смята, че 
с намаляване на вноските със 70 % ще се затрудни изпълнението на 

задачите, стоящи пред Асоциацията през 2019 г., защото направения 

прогнозен анализ на разчетите показва, че приходи в такъв размер, 

заедно с очаквания остатък в края на 2018 г., ще са достатъчни само за 
обичайните текущи разходи.  

Съгласно представения Отчет за изпълнението на бюджета за 
2018 г. и Обяснителна записка към Отчет за изпълнение на бюджет 
2018 г., наличността по сметки на Асоциацията в края на 2018 г. е в 

размер на 31 977,02 лв., което показва реализирана икономия от 
страна на асоциацията и обективира направеното от страна на 

Община Разград предложение, вноските на членовете да бъдат размер 

на 30 % от предложеното в проекта на бюджет за 2019 г., като 

останалите 70 % необходими за финансиране на разходната част на 

бюджета да бъдат за сметка на реализиран преходен остатък за 2018 г. 
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 19 гласа - 

“ЗА“, „против“ - 1,“въздържал се“- 3, 

 

                                           Р Е Ш И: 
 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 

редовното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по 

точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред, относно:  

1. Приемане на отчета за дейността на Асоциация по В и К за 
2018 г.; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по 

В и К за 2018 г.;  
3. Приемане на предложението от Община Разград за изменение 

на бюджета на Асоциация по В и К за 2019 г.; 
4. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г.; 
5. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 
периода 2017 – 2021 г.; 

6. Одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019 г.; 
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7. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр.Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В и 

К за 2018 г. – „ЗА“; 

Решение 2: На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от 
Правилника 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 отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат 
решение за публикуване на същия на интернет страницата на 

Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К – „ЗА“; 

Решение № 3: Членовете на Общото събрание на Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат предложението направено от 
Община Разград за изменение на бюджета на Асоциация по В и К за 

2019 г. – „ЗА“; 

  Решение № 4: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за 
водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. – 

„въздържал се“; 

Решение № 5: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 
водите, членовете на 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 периода 2017 – 2021 г. – „въздържал се“; 

Решение № 6: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и 

чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В 

и К системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителните, 
и канализационните услуги, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, одобряват подробна 

инвестиционна програма за 2019 г., която е изцяло съобразена с 
инвестиционните нужди на всички публични собственици в 

обособената територия и гарантира пълно изпълнение на 

задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване – 
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Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2019 г. – „ЗА“. 

Решение № 7: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за 
водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К, 

приемат решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на Община Попово. До 

започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на 

потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване 
– Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват 
от В и К оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище - „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. 

 

 

С Т А Т И Я 11 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 86. 

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

Относно: Подаване на проектно предложение по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9ОP0001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
Заповядайте, господин Хасанов. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ към 

Министерството на труда и социалната политика, е открила процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компоненет 2“, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен 

приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна 



153 

 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична цел № 2 към Инвестиционен 

приоритет № 3 „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в 
общността, включително услуги за дългосрочна грижа“, с допустими 

кандидати всички общини в Република България. 
Настоящата процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ цели подобряване 
качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 
увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 
домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) 

капацитет на предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се 
изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с 
увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел 

осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги 

в техните домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на 
заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за 
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с 
РМС № 28 от 19.01.2018г. 

Община Разград е допустим кандидат и в съответствие с Условията 
за кандидатстване е разработила проектно предложение за създаване на 
„Звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания във 
Домашен социален патронаж гр. Разград“, за почасово предоставяне на 
мобилни интегрирани здравно – социални услуги за нуждаещи се лица с 
увреждания и възрастни хора на територията на Община Разград. 

В проектното предложение е предвидено помещенията, находящи се 
на четвъртия етаж, в западното крило на сграда – публична общинска 
собственост, актувана с Акт за публична общинска собственост № 979 от 
11.01.2005 г., с адрес: гр. Разград, ул. „11 август“ № 18, да бъдат 
използвани за нуждите на „Звено за патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания във Домашен социален патронаж гр. Разград“. 

Помещенията следва да бъдат приведени в годен за предоставяне на 
социалната услуга вид, като в проектното предложение са предвидени 

ремонтни дейности, които са допустим разход по проекта. 
Съгласно Условията за кандидатстване, Община Разград следва да 

представи Решение на Общински съвет Разград за подаване на проектно 

предложение по настоящата процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, а когато в проектното предложение са 
предвидени дейности за ремонт и Решение за предоставяне на 
помещенията за нуждите на проекта за срока на изпълнението му, не по – 

кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 

2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация и Условията за кандидатстване по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 
2“, предлагам да вземете следното решение: 

1. Дава съгласие Община Разград  да подаде проектно предложение  
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Предоставя за нуждите на „Звено за патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания във Домашен социален патронаж гр. 

Разград“, за почасово предоставяне на услуги за социално включване, за 
срока на изпълнение на проекта, не по-кратък от датата на одобряване на 
окончателния доклад по проекта, част от ІV–ти етаж на сграда, западно 

крило, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „11 август“ № 18,  актувана с 
Акт за публична общинска собственост № 979 от 11.01.2005 г., при 

граници: север – сграда предоставена за ползване на Домашен социален 

патронаж, юг – сграда предоставена за ползване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция „Емилиян“, запад – ул. „11 август“, изток – 

помещения предоставени за ползване на Домашен социален патронаж.  

Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

Госпожо Георгиева, да докладвате за вашата комисия.  
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, да докладвате. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам. Тъй като 

проекта за решение съдържа и предоставянето на общинска собственост 
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гласуването ще е поименно и с квалифицирано мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците. Така че пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 86. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

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 отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 
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                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 679 

 

По  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 е отворена процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. 

Процедурата цели подобряване качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 

среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет на 

предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради 

модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, 

вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване 
на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 
домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените 
мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 

28/19.01.2018г. 
Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е иновативна по 

своята същност.  Тя допълва и надгражда процедура „Независим 

живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 чрез прилагането на нов 

широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на 

общинско ниво на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни 

хора, които имат затруднения в обслужването си. 

Община Разград е допустим кандидат и в съответствие с 
Условията за кандидатстване е разработила проектно предложение за 
създаване на „Звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания във Домашен социален патронаж гр. Разград“, за 
почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални 

услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на 

територията на Община Разград. 

Минималната продължителност на предоставяне на услугите в 

създаденото по проекта „Звено за патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания във Домашен социален патронаж гр. Разград“ 

следва да бъде не по-малко от 12 месеца, като всички проектни 

дейности трябва да приключат до края на 2023 г. 
В проектното предложение е предвидено помещенията, 

находящи се на четвъртия етаж, в западното крило на сграда – 
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публична общинска собственост, актувана с Акт за публична 

общинска собственост № 979 от 11.01.2005 г., с адрес: гр. Разград, ул. 

„11 август“ № 18, да бъдат използвани за нуждите на „Звено за 
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания във 

Домашен социален патронаж гр. Разград“. Помещенията следва да 
бъдат приведени в годен за предоставяне на социалната услуга вид, 

като в проектното предложение са предвидени ремонтни дейности, 

които са допустим разход по проекта. 

Съгласно Условията за кандидатстване, Община Разград следва 
да представи Решение на Общински съвет Разград за подаване на 

проектно предложение по настоящата процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а когато в 

проектното предложение са предвидени дейности за ремонт и Решение 
за предоставяне на помещенията за нуждите на проекта за срока на 

изпълнението му, не по – кратък от датата на одобряване на 

окончателния доклад по проекта. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и 

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

администрация и Условията за кандидатстване по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване с 22 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Разград  да подаде проектно 

предложение  по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Предоставя за нуждите на „Звено за патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания във Домашен социален патронаж 

гр. Разград“, за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване, за срока на изпълнение на проекта, не по-кратък от датата 

на одобряване на окончателния доклад по проекта, част от ІV–ти етаж 

на сграда, западно крило, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „11 

август“ № 18,  актувана с Акт за публична общинска собственост № 

979 от 11.01.2005 г., при граници: север – сграда предоставена за 
ползване на Домашен социален патронаж, юг – сграда предоставена за 
ползване на Център за социална рехабилитация и интеграция 

„Емилиян“, запад – ул. „11 август“, изток – помещения предоставени 

за ползване на Домашен социален патронаж.  
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд Разград. 
 

 

 

С Т А Т И Я 12 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 89. 

Докладна записка от Янка Трифонова Георгиева – Председател на 
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване 

Относно: Удостояване с награда „Почетен знак за принос към 

развитието на социалните услуги в Община Разград”.  

Само искам да информирам тези от общинските съветници, които не 
са погледнали това в правилника, че докладната записка, която касае 
Удостояване с награда „Почетен знак за принос към развитието на 
социалните услуги в Община Разград” предложенията, които постъпват в 
срока по правилника са до Кмета и той ги внася за разглеждане в две 
постоянни комисии, на съвместно заседание и това са ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК по законност, превенция 
на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО.  

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря госпожо Председател. 

Действително, както Вие казахте, двете предложения са разгледани 

на съвместно заседание на двете постоянни комисии: по законност и 

социална политика с участие на ресорния заместник - кмет господин 

Хасанов. И двете комисии имаха кворум и всъщност след като беше взето 

решение за внасяне на докладна записка да се вземе това решение по първа 
и втора точка, самото внасяне на решението също става съгласно 

Правилника за символите от двете постоянни комисии. Затова аз ще си 

позволя съвсем накратко да Ви запозная с предложенията, които бяха 
разгледани на това съвместно заседание. Постъпило е предложение от 
инициативен комитет на граждани до Кмета на общината за Удостояване с 
награда „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в 
Община Разград” на колектива на Социален патронаж, мотивите са 
подробно описани в докладната записка няма да ги чета. И инициативния 
комитет и общинските съветници се спряхме на това, че действително тази 
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социална услуга е уникална за територията на Община Разград, а мисля, че 
не само на територията на общината и на цялата област. Предоставя и 

обслужва над 450 души, която за разлика от другите социални услуги, 

които са делегирана държавна дейност тук става с нашия, собствения 
бюджет на общината, което е един изключителен жест към онези хора в 
неравностойно положение, които имат нужда да получат и топла храна, и 

съответните грижи от социалните работници, които работят в Социалния 
патронаж. Знаете, че при нужда се разкрива и трапезария, която сега 
работи и освен това, нали освен храната се предоставят редица социални 

допълнителни услуги, описани са в докладната записка. Та предложението 

е да се награди с колективна награда онези хора, които работят в нашия, 
общински Социален патронаж-Разград. 

Второто предложение, отново от инициативен комитет, е за 
награждаване с почетния знак на физическо лице, не на колектив, а именно 

на господин Росен Аврамов, който е директор на „Центъра за обществена 
подкрепа“ в гр.Разград. Предполагам, че всички познаваме Росен, от 
години работи и се ангажира със социалните проблеми на хората в 
неравностойно положение, изключителен експерт в сферата на закрила на 
детето, социално подпомагане и социални услуги. Наистина човек, с който 

Разград може да се гордее, защото господин Аврамов работи не само в 
територията на Община Разград, а го използват и от други общини, както и 

на национално ниво.  

И в този смисъл беше подкрепено и второто предложение, всъщност 
двете предложения от комисията по законност бяха подкрепени с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Аз ще помоля госпожа Георгиева, 
да каже как мина гласуването в нейната комисия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Монев. Госпожо Георгиева, да ни 

докладвате за становището на комисията по социална политика.  
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. По първото предложение, гласуването на комисията е с: 5 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. По второто предложение 5 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителите? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка. Господин 

Монев, аз ще помоля да ми дадете думата за изказване.  
 

Г-н Калоян Монев – Председателстващ ОбС 

Заповядайте, госпожо Председател. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Наистина си мисля, че е редно да се кажат, в смисъл 

такъв, когато трябва да се произнесем и да вземем решение, което е 
свързано с награждаването било с колективна награда или индивидуално 

на някого ми се струва не особено добре това просто да премине проформа 
и аз заради това искам наистина да кажа няколко много важни, много 

силни неща, които касаят както услугата, така и личността, които са ни 

предложени за  Удостояване с „Почетен знак за принос към развитието на 
социалните услуги в Община Разград”. Тъй като съм член на постоянната 
комисия по социална политика, здравеопазване и трудова заетост, знаете, 
че това е една от най-активните комисии и с най-много добри инициативи, 

много различни от предишни мандати, имахме възможност да проведем 

заседания на комисията в няколко от социалните услуги, както и да 
посетим домашния Социален патронаж в Разград. Както каза един от 
вносителите – господин Монев, наистина капацитета на услугата е 
обгрижването на над 450 лица, предоставя и допълнителни социални 

услуги, освен това се предоставят и почасово услуги за социално 

включване на близо 200 лица, обществената трапезария. Освен това имайте 
предвид, че тази услуга до такава степен е пример не само на територията 
на общината, но и на територията на нашата страна, че се провеждат и 

обучения с практика и стажуване за придобиване на специалност 
болногледач, както и е обучаваща институция по Проект „Студентски 

практики“ на Министерство на образованието и науката. Така че това са 
наистина акценти, които ни дават пълното основание да подкрепим тази 

номинация с гласуването си след малко.  

За личността Росен Аврамов, който също имам удоволствието и 

честта да познавам лично, той е работил в дирекция Социално 

подпомагане, поставя начало на отдела Закрила на детето в Разград, 

основоположник е на приемната грижа, създава първата социална услуга за 
деца и семейства в риск. Това са все нови и иновативни неща, които той 

наистина носи и развива на територията на нашата община, и ние 
действително можем да бъдем горди за това, че го прави тук в Община 
Разград и абсолютно със своето изключително мнение, добронамерено 

отношение и невероятен професионализъм заслужава да бъде удостоен с 
тази награда. Благодаря Ви! Приключих.  

 

Г-н Калоян Монев – Председателстващ ОбС 

Реплики към изказващия се има ли? Не виждам.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря. Други желаещи да направят изказване във връзка с 
докладната записка? Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 89. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                  № 680 

 

Всяка година, третият вторник на месец март се отбелязва по цял 

свят като Ден на социалната дейност и на социалния работник. 

Световният ден е определен от ООН и е част от Седмицата на действие, 
свързана със социалната дейност. Глобалната цел е насърчаване на 

социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките 
взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел 

подпомагане на благоденствието им, благотворителността и 

солидарността. В този ден, Община Разград съгласно чл.19, ал.4“а“, т.4 

от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 

знаци на Община Разград връчва награда „Почетен знак за принос към 

развитието на социалните услуги в Община Разград”. С почетния знак се 
удостояват ръководители, социални експерти, работодатели, 

институции, неправителствени организации, организации доставчици на 

социални услуги и други субекти, които имат значителен принос за 
развитието на социалните услуги в Община Разград. 

В срока по чл.19, ал.4“а“, т.1 от Правилника за символите, 
почетните звания, наградите и паметните знаци в деловодството на 

Община Разград са постъпили предложения за удостояване с наградата 

„Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в 

Община Разград”, както следва:  

           1.Предложение с вх.№ 56/06.02.2019 г. от Инициативен комитет на 

граждани от гр. Разград до Кмета на Община Разград за удостояване с   
награда за социална работа „Почетен знак за принос към развитието на 

социалните услуги в Община Разград”   колектива на „Домашен 

социален патронаж“ гр. Разград.  

          Домашен социален патронаж“ гр. Разград е една от първите и най-

разпознаваеми  социални услуги на територията на Община Разград, 

предоставяща грижи и помощ в обичайната домашна среда, със 
значителен капацитет обгрижвани лица 455 /четиристотин петдесет и 

пет/ . Организацията е единствената услуга, която община Разград 
реализира със собствени бюджетни средства. Потребителите на 

патронажа получават не само питателна, разнообразна и топла храна в 

домовете си, получават топла дума, разбиране и подкрепа, не рядко 
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служителите на ДСП са единствените близки, които отварят вратата и 

споделят болката и радостта на стотици наши съграждани.    

Гъвкава, динамична и бързо развиваща се услуга с модерна и 

съвременна производствено –технологична база ,чието качеството  е 
много високо оценено от потребителите, техните близки и обществото, 

същата има съществен принос за местната общност. 

Освен готова храна Домашен социален патронаж Разград 
предоставя и социални услуги на своите потребители, съгласно 

индивидуалните потребности и личния избор, като пакета  дейности 

включва: съдействие за доставка на лекарства, заплащане на битови 

разходи, снабдяване с технически помощни средства, почистване, 
административни услуги, връзка с близки, родственици, организиране 
на погребения  и други. 

В район със сериозна демографска динамика и прогресивно 

застаряващо население потребността от подобен вид услуга е неоспорим 

факт от изключително значение. Броят на нуждаещите се  да ползват 
тези услуги се прогресивно нараства. 

В тази връзка беше необходимо да се вземат поредица от 
управленски решения за удовлетворяване на потребностите на 

общността и разширяване на кръга и видовете предоставяни услуги. 

Именно ДСП налага и въвежда за пръв път на територията на общината 

от 2005 г. иновативните  социални услуги „Социален асистент„ и 

„Домашен помощник”, като организацията разработва ,защитава и 

реализира дейностите, чрез проекти по НП “Асистенти за хора с 
увреждания“. С оглед целенасочената политика, отговорността и 

ангажираността спрямо населението , организацията непрекъснато 

търси алтернативни варианти за финансиране и предоставяне на вече 
наложените, утвърдени и изключително търсени грижи, като от 2008 г. 
със стартиране на ОП “Развитие на човешките ресурси“ и възможността 

за финансиране с европейски средства Община Разград, чрез патронажа 

предоставя почти ежегодно посочените по-горе услуги. В резултат на 

последователната работа в тази насока през 2016 г. е и изградения 

Център за почасово представяне на услуги за социално включване към 

Домашен социален патронаж гр. Разград, чиито потребители наброяват 
близо 200 за година. 

 От 2009 г. към ДСП е разкрита и Обществена трапезария по 

програма на фонд „Социална закрила“ за 50 лица  в риск, която 

продължава и към настоящия момент. В отговор на нуждите и 

потребностите на общността  е предоставянето на топъл обяд и на още 50 

бенефициента по проект на  „Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане на най-нуждаещите се" ,чиято 

реализация продължава и сега. 
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 Достойнствата на колектива имат и различни други измерения 

като утвърдената и наложена добра практика по  подготовка на 

квалифицирани кадри за работа в социалния сектор в резултат на 

периодично провеждани теоретични обучения по различни програми, 

чрез партньорства по съвместни проекти на МТСП, Агенция по 

заетостта и КНСБ за провеждане на обучение с практика и стажуване за 
придобиване на специалност „болногледач”. Обучавани са трайно 

безработни лица, над 50 години, с увреждания, които подпомагат 
дейността на патронажа за периода на обучение. От години ДСП е и 

регистрирана обучаваща институция по Проект “Студентски практики“ 

на Министерството на образованието и науката по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, с осигурено успешно стажуване за 
десетки студенти от РУ “Ангел Кънчев“,Пловдивски университет, 
Икономически университет Варна, СА "Димитър А. Ценов" – 

Свищов,Велкотърновски университет . 

   Редица са дейностите и доброволческите мероприятията които, 

колектива развива и подкрепя, като пример може да бъде посочено 

близо пет годишното активно участие и съдейства за реализиране на 

ежегодните благотворителни кампании на немската фондация 

„Феломена“, както и акции по раздаване на храни на БЧК. Активна е и 

подкрепата на колектива , която указва на други социални услуги на 

територията на общината при възникнали потребности и проблеми. 

Не на последно място е и наложилите се и утвърдени като  добри 

практики, не само организацията и начина на работа, но и създадената 
нормативна база, която не един път е заимствана и ползвана от подобни 

услуги в други общини  от областта и страната. 

Всички нови дейности и инициативи разширяват кръга и видовете 
услуги, надграждат дейността на съществуващата  и утвърждават 
иновативен модел на работа.    

Организацията и колектива работи и в насока разширяване 
помощта към рисковите групи в обществото в домашна среда, чрез  
включване на доброволчески труд от страна на ученици и младежи. По 
този начин се повишава културата на общуване и моралните ценности у 

младите хора. Променят се обществените нагласи за грижите към 

болните и самотни възрастни членове на общността. 

Неоспорим е и приноса за подпомагане на мрежата от социални 

услуги предлагани от Община Разград. Едва след изчерпване на всички 

възможности за грижи в домашна среда, потребителите биват насочвани 

към специализирани институции и друг тип социални услуги. 

2. Предложение с вх.№ 57/06.02.2019 г. от Инициативен комитет 
от граждани на гр. Разград до Кмета на Община Разград за удостояване 
с индивидуална награда  „Почетен знак за принос към развитието на 
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социалните услуги в Община Разград” на Росен Аврамов Аврамов, 

директор на Център за обществена подкрепа гр. Разград. 

Росен Аврамов е завършил първия випуск по специалността 

„Социална педагогика“, създадена в системата на висшето образование 
в началото на 90-те години. Стартира кариерата си в Дирекция 

„Социално подпомагане“, където бързо изпъква с компетенциите и 

качествата си и бива назначен за началник отдел. През 2001 г. с 
обнародване на Закона за закрила на детето и създаване на отделите за 
закрила на детето към Дирекциите „Социално подпомагане“ той 

поставя началото на Отдел „Закрила на детето“ в гр.Разград. С 

ентусиазъм и желание за постигане на резултати сам подбира членовете 
на екипа, грижи се за тяхното обучение и квалификация.   

Росен Аврамов е отличен специалист и експерт в сферата на 

закрила на детето, в социалното подпомагане и социалните услуги. 

Познава в детайли нормативната уредба, притежава аналитична 

способност, гъвкавост и прозорливост, като за всеки „труден казус“ 

намира решение и аргументира предложенията си. Заедно с останалите 
служители от Отдел „Закрила на детето“ при създаването му през 2001г., 
работи за издигане имиджа на социалната служба защитавайки правата 

на децата в риск. Освен административната и ръководна работа Росен 

Аврамов заедно с останалите служители посещава адреси, работи по 

случай на деца в риск. Благодарение на професионализма, добрите 
познания в социалната сфера и нормативната уредба, 

добронамереността и човешкото отношение е давал пример и е обучавал 

всички началници на отделите „Закрила на детето“ назначени в другите 
Дирекции в област Разград. Професионализма и отношението към всяка 

дейност в сферата на закрила на детето спомагат за създаване на 

контакти с работещи в другите институции не само в града, но и в 

околните области. Бързо създава контакти с представители на НПО, на 

ръководители и професионалисти от Държавна Агенция за закрила на 

детето, Агенция за социално подпомагане, Български червен кръст, 

Съдебната система, Училища в община Разград и др. институции 

работещи с деца. 

Росен Аврамов е основоположник на приемната грижа като вид 

алтернативна грижа в община Разград. Иновативното му и прозорливо 

мислене още през 2003 год. го насочват към създаване на контакти с 
представители на водещи организации, които провеждат обучение по 

приемна грижа само в няколко области в страната и благодарение на 

него и в гр.Разград. Г-н Росен Аврамов успя да създаде нужните 
контакти и да осигури въвеждащо – първо обучение на екипа на Отдел 

„Закрила на детето“ в гр. Разград. Резултатите не закъсняват. Първите 
приемни семейства стартираха работа в началото на 2007г., когато в 
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цялата страна бегло се говореше за новата услуга и приемни семейства 
имаше само в няколко пилотни големи градове. 

В стремежа си да създава нови социални услуги и да помага на 

децата и семействата в риск заедно с екипа на СНЦ „Жанета“ създава 
първата социална услуга за деца и семейства в риск - Център за 
обществена подкрепа в гр. Разград. Успява да създаде екип от 
специалисти, които работят първоначално с деца и семейства от община 

Разград, а последствие с още две общини от областта – гр. Лозница и гр. 

Цар Калоян.  

Център за обществена подкрепа в гр. Разград е единствената 

неправителствена организация, която управлява социална услуга 

делегирана от държавата дейност. 
Аврамов се отнася изключително сериозно към всеки казус и 

случай на дете в риск, влагайки индивидуален подход. Осъществява 
контакт със специалисти, педагози, съдии, ръководители на институции 

в община Разград и областта, разяснявал е принципите и мерките за 
закрила, с което е спомогнал освен за популяризиране на системата за 
закрила на детето, така и за социалните услуги като вид дейност. Създал 

е множество добри практики, обучения, супервизии на социални 

работници, работещи в социалните услуги на общинско и областно ниво, 

водещи до прилагане на държавната политика за закрила на детето. 

Росен Аврамов е изключително добронамерен и скромен човек, 

отзивчив, със спокоен тон и изказ. Притежава отлични умения за работа 

в екип, работи бързо и точно. Професионалното му мнение и 

добронамерено отношение са пример за работещите в социалната сфера.  

Господин Росен Аврамов е отличен професионалист и напълно 

заслужава да му бъде присъдена наградата „Почетен знак за принос към 

развитието на социалните услуги в Община Разград”. 

Предложенията са разгледани на 18.02.2019 г. на съвместно 

заседание на Постоянните комисии по законност, превенция на 

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

гражданите и връзки с НПО и по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване към Общински съвет Разград, с участието на ресорния 

заместник-кмет, които бяха одобрени. 

Предвид гореизложеното, във връзка с честване на Деня на 

социалния работник през месец март 2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, 

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

местната администрация, чл.10а, ал.2 и ал.3  от Правилника за 
символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград и внесени предложения от инициативни комитети до 
Кмета на Община Разград с вх. № 56/06.02.2019 г. и № 57/06.02.2019 г. 
,Общински съвет Разград, с 24 гласа - “ЗА“, „против“ -

няма,“въздържал се“- няма, 
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                                           Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Разград удостоява с колективна 

награда „Почетен знак за принос към развитието на социалните 
услуги в Община Разград” - колектива  на „Домашен социален 

патронаж“ гр. Разград, при Община Разград за показан висок 

професионализъм, дългогодишна, успешна и целенасочена 
работа. 

2. Общински съвет Разград удостоява с индивидуална награда 

„Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в 

Община Разград” Росен Аврамов Аврамов за дългогодишна 

професионална и последователна работа в сферата на социалните 
услуги. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да честитя на колектива на Социалния патронаж, както и на 
Росен Аврамов.  

С Т А Т И Я 13 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 91. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд  за общо и индивидуално ползване за 
стопанската 2019/2020 година. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За процедура може ли, госпожо Председател?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Понеже докладната записка е с голям обем и ние сме запознати с нея, 
същината на предложението.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Само искам да кажа, че наистина тя в момента, в който постъпи в 
звеното беше разпратена на абсолютно всички общински съветници по 

електронен път, просто днес я получихте на хартиен носител, така че… 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева, заповядайте.  
 

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

Да, съвсем накратко. Всяка година по това време Ви предлагаме 
докладна записка, с която Общинският съвет по реда на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи следва да определи с 
решение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване. След това те се обявяват в кметствата и на 
интернет страницата на общината и следва процедурата с три поредни 

търга, които се организират, като в началото могат да участват само 

земеделските производители с регистрирани животновъдни обекти в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. На втората, само тези с 
регистрирани животни и на третата вече това, което Ви предложих в 
началото на тази сесия, могат да се използват само от собственици на 
животновъдни обекти, които поемат задължението да поддържат земите в 
добро земеделско и екологично състояние. С оглед и на което общината 
направи уведомление, което беше качено на интернет страницата на 
общината на 22.01.2019 г. Едномесечния срок, който трябва да се спази за 
публичното обсъждане е спазен, не са постъпили предложения в този срок. 

С оглед на което Ви предлагам: 

Да бъдат определени пасищата, мерите и ливадите от общинския 
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 

година, съгласно Приложение № 1, които са действително част от самата 
докладна записка.  

Благодаря.  
 

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.№ 

91. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 
26.02.2019 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев отсъства   

2. Божинел Василев Христов +   
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3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

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 +   

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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 681 

 

В началото на всяка година, в срок до 1 март общинският съвет 
трябва да определи с решение пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. След 

приемане на решението списъкът на имотите за индивидуално 

ползване  се обявява в кметствата и се публикува на интернет 
страницата на общината. Впоследствие пасищата, мерите и ливадите 
се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 
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животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида 

на регистрираните пасищни животни, в зависимост от притежаваните 
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, след 
подаване на заявление и изискуеми документи. 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс 
/АПК/, Община Разград е уведомила всички заинтересовани лица, че 
открива производство по издаване на общ административен акт, 

съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, относно определяне на списъци за 
общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд. 

Уведомлението, както и списъците за общо и индивидуално 

ползване са публикувани на официалната интернет страница на 

Община Разград, като същите са обявени и на информационното 

табло на общината на 22.01.2019 год. 

В указания едномесечен срок от публикуване на уведомлението, 

както и на списъците за общо и индивидуално ползване не са 
постъпили писмени искания и възражения. 

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. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи и чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

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

„против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 
 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 

година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.  
2. Списъкът на имотите по т. 1 от настоящото решение, да се 

обяви в кметствата и да се публикува на 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. 

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

Административен съд – Разград. 

 

Приложение №1 

СПИСЪК 
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на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за 

 общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 година 
1. За общо ползване: 

    
 

     За землището на с. Липник: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 100004 7.723 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

4 

2 100011 10.898 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

4 

3 100051 4.919 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

3 

4 100060 5.390 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

5 100062 10.978 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

6 100069 2.236 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

6 

7 100070 2.006 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

6 

8 100071 6.093 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

6 

9 100074 6.381 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

6 

 
     

 
     За землището на с. Радинград: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 2 7.911 ЗАРДЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

2 1042 3.535 КАРА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

6 

3 2011 94.834 ЗАРДЕЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

4 2022 0.738 ЧИРЛИК 
Пасище, 
мера 

5 

5 4134 1.314 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

4 

6 4138 0.160 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

4 

7 5044 0.306 ЗАРДЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

8 5081 4.645 ЧИРЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

9 10009 54.888 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

6 

10 10017 17.564 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

 
     

 
     За землището на с. Киченица: 

   № Имот № Площ Местност НТП Категория 
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/дка/ 

1 18 1.054 ОРТА БОРУН 
Пасище, 
мера 

2 

2 66 1.322 КОВАНЛЪКА 
Пасище, 
мера 

2 

3 80 36.104 КАЛДАРЪМ БОЮ 
Пасище, 
мера 

3 

4 86 3.149 ГЕРАНЧЕТО 
Пасище, 
мера 

3 

5 143 0.668 
ДОБРУДЖАНСКИ 

НИВИ 

Пасище, 
мера 

2 

6 158 5.570 СТАРИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

3 

7 161 10.693 КАЛДАРЪМ БОЮ 
Пасище, 
мера 

3 

8 168 0.456 СТАРИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

2 

9 170 0.705 КАЛЕМ БАИР 
Пасище, 
мера 

2 

10 29202 1.007 СТАРИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

2 

11 30009 0.948 СТАРИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

3 

12 47003 2.561 
ДОБРУДЖАНСКИ 

НИВИ 

Пасище, 
мера 

2 

 
     

 
     За землището на с. Ушинци: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 111 0.520 БАЛНЪКАЯ 
Пасище, 
мера 

5 

2 112 6.333 ПОД БАЛНЪКАЯ 
Пасище, 
мера 

6 

3 114 7.714 ОРТА БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

4 116 13.184 ОРТА БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

5 120 9.665 КЕМИЛЕВИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

7 

6 131 25.007 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

7 143 18.880 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

8 157 7.331 КЪРАЛАН 
Пасище, 
мера 

7 

9 158 7.921 КЪРАЛАН 
Пасище, 
мера 

7 

10 159 3.184 КЪРАЛАН 
Пасище, 
мера 

6 

11 160 1.807 ПОД КЪЗ БАИР 
Пасище, 
мера 

6 

12 163 2.950 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

4 

13 167 1.041 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 
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14 174 6.139 ГОРЕН КАЙРАК 
Пасище, 
мера 

6 

15 175 0.639 ГОРЕН КАЙРАК 
Пасище, 
мера 

4 

16 176 2.529 ГОРЕН КАЙРАК 
Пасище, 
мера 

4 

17 195 8.056 ПЪНДЪКЛЪК 
Пасище, 
мера 

6 

18 207 25.911 ЗАД МАНДРАТА 
Пасище, 
мера 

7 

19 9018 49.591 ГЛОГАКА 
Пасище, 
мера 

7 

20 162 1.588 ПОД КЪЗ БАИР 
Пасище, 
мера 

4 

 
     

 
     За землището на с. Недоклан: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 56 1.592 ИНДЖЕ КОРУДЖУК 
Пасище, 
мера 

7 

2 62 4.373 ДО КРАВЕФЕРМАТА 
Пасище, 
мера 

6 

3 80 1.903 ЧИЙЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

4 86 4.906 ДО ГРОБИЩЕТО 
Пасище, 
мера 

7 

5 87 2.099 ДО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

7 

6 95 147.108 АНАДЖИК/ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

7 124 3.133 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

8 132 21.896 ХЪРСОВСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

5 

9 139 8.953 КАВАКЛЪК ЕНИ 
Пасище, 
мера 

7 

10 150 3.889 ДО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

7 

11 161 12.603 КОРУ СЪРТ 
Пасище, 
мера 

7 

12 174 0.979 ДО ЛИНИЯТА 
Пасище, 
мера 

5 

13 219 1.046 ПОД ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

14 226 41.304 ПОД ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

7 

15 227 5.876 ПОД ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

7 

16 151 2.322 ЛИВАДАТА Ливада 3 

 
     

 

 

 

    За землището на с. Побит камък: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 
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1 5 217.006 ТАУШАНА 
Пасище, 
мера 

3 

2 48 61.334 ЯЗОВИТЕ ДУПКИ 
Пасище, 
мера 

10 

3 76 46.344 ДЪБРАВАТА 
Пасище, 
мера 

10 

4 77 1.005 ДЪБРАВАТА 
Пасище, 
мера 

10 

5 161 64.512 ДЯДО ИВАНОВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

4 

6 162 69.135 ДЯДО ИВАНОВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

5 

7 173 61.896 ХУМАТА 
Пасище, 
мера 

5 

8 19009 4.610 ДЪБРАВАТА 
Пасище, 
мера 

10 

 
     

 
     За землището на с. Черковна: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 11 98.800 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

2 14 30.960 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

3 24 41.333 АЙКАРДЖА 
Пасище, 
мера 

7 

4 45 1.972 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

5 83 3.168 КУЛАКА 
Пасище, 
мера 

3 

6 87 3.921 ЧУКУРА 
Пасище, 
мера 

5 

7 113 0.206 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

4 

8 114 0.246 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

4 

9 115 0.592 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

4 

10 13031 0.705 МЕРДЖУМЕКЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

11 14006 27.150 МЕРДЖУМЕКЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

12 20008 57.534 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

13 23010 0.217 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 

 

 

 

 

    За землището на с. Ясеновец: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 
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1 23 3.468 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

4 

2 28 3.814 КУРТЛУДЖА 
Пасище, 
мера 

3 

3 30 1.084 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

4 34 6.830 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

5 40 188.710 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

3 

6 63 11.549 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

4 

7 66 5.107 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

4 

8 1070 90.891 КЕЛЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

9 1076 9.224 КЕЛЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

10 3182 0.669 КОРУБОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

4 

11 7004 3.000 АКЧАЛАН 
Пасище, 
мера 

10 

12 11111 9.650 АРМУТЛУК 
Пасище, 
мера 

3 

13 12122 0.368 БАЛА БОБА 
Пасище, 
мера 

3 

14 13038 6.223 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

15 13045 0.424 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

16 16070 0.417 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

17 18007 15.154 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

4 

18 21002 5.034 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

4 

 
     

 
     За землището на с. Топчии: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 1003 2.178 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

2 1017 0.330 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

3 1018 1.424 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

4 1020 6.434 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

5 1021 3.307 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

6 1024 0.397 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

9 

7 2005 0.633 НАД КАНАРИТЕ 
Пасище, 
мера 

10 

8 2006 1.401 НАД КАНАРИТЕ 
Пасище, 
мера 

9 
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9 15006 2.467 ЧЕРЕНИЧКИТЕ 
Пасище, 
мера 

6 

10 17004 21.962 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

10 

11 18007 6.051 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

6 

12 21006 0.325 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

9 

13 23026 6.313 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

14 23115 0.159 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

15 24005 0.529 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

16 25007 0.231 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

17 26001 0.061 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

18 26004 1.575 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

19 34014 0.143 КУРУГЬОЛ 
Пасище, 
мера 

3 

20 35070 0.786 КУРУГЬОЛ 
Пасище, 
мера 

3 

21 57003 3.148 КОДЖАПЕТРИКОЛАК 
Пасище, 
мера 

3 

22 65032 3.589 КЕЛЕМЛИКА 
Пасище, 
мера 

3 

23 66024 7.886 КЕЛЕМЛИКА 
Пасище, 
мера 

3 

24 66025 2.162 КЕЛЕМЛИКА 
Пасище, 
мера 

3 

25 67013 2.176 КЕЛЕМЛИКА 
Пасище, 
мера 

3 

26 73001 3.884 ЧАЛЪОРМАН 
Пасище, 
мера 

3 

27 74006 9.138 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

9 

28 74013 1.236 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

3 

29 75050 11.782 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

6 

30 75051 6.210 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

3 

31 76003 46.449 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

3 

32 77036 12.411 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

3 

33 78006 0.795 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

34 78007 2.496 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

35 78008 0.612 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

36 78009 1.315 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

37 78015 9.151 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 
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38 78016 5.274 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

3 

39 78019 2.700 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

3 

40 78021 26.648 ЮРТЛУКА 
Пасище, 
мера 

6 

41 80012 13.400 ДОМУСКУЛАК 
Пасище, 
мера 

3 

42 80013 5.827 ДОМУСКУЛАК 
Пасище, 
мера 

3 

43 87003 16.020 КАВАКПАРАЛЧАК 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Дряновец: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 2 8.135 БАЛ. НИВИ 
Пасище, 
мера 

3 

2 11 122.172 СЕН. НИВИ 
Пасище, 
мера 

6 

3 14 43.211 ГУЙНИЩА 
Пасище, 
мера 

5 

4 39 74.430 БЪЗОВА ЛИВАДА 
Пасище, 
мера 

3 

5 59 213.767 ФУР. НИВИ 
Пасище, 
мера 

10 

6 69 29.319 БЪЗОВА ЛИВАДА 
Пасище, 
мера 

10 

7 71 36.383 БЪЗОВА ЛИВАДА 
Пасище, 
мера 

3 

8 74 15.743 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

9 79 25.245 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

10 82 24.697 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

10 

11 84 93.980 ТРИТЕ ТРАПА 
Пасище, 
мера 

7 

12 98 3.711 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

13 101 5.265 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

14 121 8.863 РОМСКИ ДОЛ 
Пасище, 
мера 

3 

15 122 8.694 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

3 

16 157 144.525 СЛАДКА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

6 

17 161 25.785 ТРИ ИЗВОРА 
Пасище, 
мера 

6 

18 167 0.330 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

3 

19 168 2.670 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

3 

20 47001 63.993 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

3 
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21 107016 17.689 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

3 

22 107017 11.804 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Островче: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 75 11.605 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

3 

2 76 29.774 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

3 77 7.590 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

4 81 10.795 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

5 86 57.086 ГЬОЛ ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

6 89 44.296 МЕШЕЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

7 125 0.789 МЕШЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

8 133 0.248 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

3 

9 136 5.846 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

10 140 31.407 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

11 142 15.765 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

12 146 0.460 ХАРАМИ ДЮЗЮ 
Пасище, 
мера 

7 

13 153 10.044 ПОД ХИЖАТА 
Пасище, 
мера 

4 

14 154 9.748 ПОД ХИЖАТА 
Пасище, 
мера 

4 

15 83 2.972 ХАРАМИ ДЮЗЮ Ливади 3 

16 88 30.531 МЕШЕЛИК Ливади 7 

17 47001 2.053 ХАДЖИЙСКА ЧЕШМА Ливади 4 

18 47009 5.371 ХАДЖИЙСКА ЧЕШМА Ливади 4 

19 61002 10.347 ПОД СЕЛО Ливади 3 

 
     

 
     За землището на с. Балкански: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 4 1.760 ЧАТЪРЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

2 5 3.773 МАНДРАТА 
Пасище, 
мера 

7 

3 18 10.865 МАНДРАТА 
Пасище, 
мера 

7 

4 19 0.927 РЪЖДАВЕЦ Пасище, 7 
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мера 

5 46 1.826 НОВИ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

6 90 1.382 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

7 116 0.170 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

8 133 5.828 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА 
Пасище, 
мера 

7 

9 138 93.049 РАВНАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

10 139 17.258 РАВНАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

5 

11 156 259.243 БОСТАН МЕШЕ 
Пасище, 
мера 

7 

12 168 5.967 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

13 170 2.156 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

14 171 1.499 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

15 175 1.354 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

16 176 2.174 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

17 179 0.746 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

18 197 0.657 ГОЛЯМА АДА 
Пасище, 
мера 

7 

19 198 0.798 ЧАТЪРЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

20 226 1.574 ГЮВЕНДЖА 
Пасище, 
мера 

7 

21 233 13.862 ГЮВЕНДЖА 
Пасище, 
мера 

7 

22 236 149.468 ГЮВЕНДЖА 
Пасище, 
мера 

7 

23 241 9.897 ГОЛЯМА АДА 
Пасище, 
мера 

7 

24 243 3.765 ГОЛЯМА АДА 
Пасище, 
мера 

7 

25 248 0.250 ГЮВЕНДЖА 
Пасище, 
мера 

7 

26 256 0.991 КОЗЛУКА 
Пасище, 
мера 

7 

27 269 3.880 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

28 271 5.596 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

29 273 2.495 ЕЛЕН БАИР 
Пасище, 
мера 

7 

30 281 7.164 ЛИПАКА 
Пасище, 
мера 

7 

31 290 2.910 ЛИПАКА 
Пасище, 
мера 

7 

32 311 2.043 ШИРОКИЯ ТРАП 
Пасище, 
мера 

7 
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33 337 68.220 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

34 339 0.401 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

35 340 124.213 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

36 344 41.766 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

37 346 4.824 КОЙРУК 
Пасище, 
мера 

7 

38 357 3.353 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

39 371 5.534 ТАШЛА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

7 

40 380 0.865 
ГОЛЯМ КАРААЧ 

КУЛАК 

Пасище, 
мера 

7 

41 382 3.147 
МАЛЪК КАРААЧ 

КУЛАК 

Пасище, 
мера 

7 

42 385 0.831 МАТЕЕВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

7 

43 103065 3.012 КОЙРУК 
Пасище, 
мера 

7 

 
     

 
     За землището на с. Осенец: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 8 4.020 ПОД КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

3 

2 10 0.601 ПОД КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

3 15 13.123 МОТЕ 
Пасище, 
мера 

3 

4 45 4.333 БАХЧИТЕ 
Пасище, 
мера 

3 

5 57 76.700 ХИСАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

6 58 19.378 ХИСАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

4 

7 59 43.173 ГЪРДИНА МОГИЛА 
Пасище, 
мера 

6 

8 61 13.937 БАЙДОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

9 62 16.034 ДРУМА 
Пасище, 
мера 

6 

10 63 14.262 БАЙДОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

11 64 0.381 БАЙДОЛУ 
Пасище, 
мера 

3 

12 65 12.586 СЕЛИЩЕ 
Пасище, 
мера 

3 

13 66 170.257 БЯЛ КОРЕШ 
Пасище, 
мера 

6 

14 67 20.226 БЯЛ КОРЕШ 
Пасище, 
мера 

3 

15 68 5.621 ЮМЕРЕНЕ 
Пасище, 
мера 

6 
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16 70 47.905 КОНУКАНЕ 
Пасище, 
мера 

5 

17 84 42.763 ВЪРБАНОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

18 92 12.874 БАЛАБАНА 
Пасище, 
мера 

4 

19 98 136.360 ВЪРБАНОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

20 99 0.500 БОРИСОВСКИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

3 

21 102 10.720 ПОД КУЮДЖУК БАИР 
Пасище, 
мера 

3 

22 148 1.130 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

23 149 0.392 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

24 150 0.441 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

25 151 0.408 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

26 152 1.756 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

27 153 0.800 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

28 154 0.523 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

29 157 6.546 БАХЧИТЕ 
Пасище, 
мера 

3 

30 159 2.447 БАХЧИТЕ 
Пасище, 
мера 

6 

31 322 0.431 БАЙДОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

32 326 6.596 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

33 386 10.385 БАЛАБАНА 
Пасище, 
мера 

4 

34 401 6.184 КОЗЛУК 
Пасище, 
мера 

6 

35 410 5.714 ЕЗЕРСКИ КРАИЩА 
Пасище, 
мера 

4 

36 414 3.568 М. ТОДОРЦИ 
Пасище, 
мера 

5 

37 426 0.337 КАЕДЖИК 
Пасище, 
мера 

4 

38 429 9.591 КОНУКАНЕ 
Пасище, 
мера 

4 

39 19046 3.751 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

3 

40 19048 4.592 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

3 

41 23135 1.507 ОРЛЕЖ 
Пасище, 
мера 

3 

42 23136 7.138 ОРЛЕЖ 
Пасище, 
мера 

3 

43 44023 0.148 МОТЕ 
Пасище, 
мера 

3 

44 48376 2.276 БЪРЧИНА 
Пасище, 
мера 

4 
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45 85031 1.681 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

 
     

 
     За землището на с. Благоево: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 32 4.323 КАЛОВСКИ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

7 

2 42 4.912 ДРАГАНОВ КАЙНАК 
Пасище, 
мера 

7 

3 49 59.950 КЛЕЧАКА 
Пасище, 
мера 

7 

4 51 7.500 ДРАГАНОВ КАЙНАК 
Пасище, 
мера 

7 

5 53 3.212 МАТЕЕВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

7 

6 55 17.967 МАТЕЕВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

7 

7 60 11.166 
ГОЛЕМИЯ КАРААЧ 

КУЛАК 

Пасище, 
мера 

7 

8 71 1.757 ДЕЛИ МАРКОВ КУЛАК 
Пасище, 
мера 

7 

9 74 18.111 ДЕЛИ МАРКОВ КУЛАК 
Пасище, 
мера 

7 

10 84 4.416 КОРУ ЧЕШМЕ 
Пасище, 
мера 

5 

11 102 4.250 БЕЙСКАТА НИВА 
Пасище, 
мера 

7 

12 109 20.900 ЦИГАНСКА ГОРА 
Пасище, 
мера 

7 

13 111 6.175 ЦИГАНСКА ГОРА 
Пасище, 
мера 

7 

14 121 0.619 ДЕРМЕН ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

15 122 6.026 ДЕРМЕН ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

16 193 8.578 КАМЕНЕЦ 
Пасище, 
мера 

7 

17 200 10.371 КАМЕНЕЦ 
Пасище, 
мера 

4 

18 203 54.604 ПРЕЗ ДРУМА 
Пасище, 
мера 

7 

19 211 7.452 ТАТАРСКО 
Пасище, 
мера 

5 

20 219 1.294 ЯЛИЯТА 
Пасище, 
мера 

3 

21 230 9.544 КЕРЕМИДАРНИЦАТА 
Пасище, 
мера 

7 

22 237 9.236 СПАХЛАРСКО 
Пасище, 
мера 

5 

23 246 7.585 МИШОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

4 

24 264 2.400 ЯМПЕРИЙСКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

25 270 5.534 СЪЗЛЪШКО 
Пасище, 
мера 

7 
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26 275 2.898 НАД КЮРКЧИИТЕ 
Пасище, 
мера 

4 

27 287 7.326 ВЪЛЧИЯ ТРАП 
Пасище, 
мера 

7 

28 295 1.642 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

29 269 0.553 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

4 

30 301 0.336 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

31 326 2.022 НАД СТОПАНСТВОТО 
Пасище, 
мера 

5 

32 329 474.601 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

33 331 2.049 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

34 359 0.777 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

35 360 0.893 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

5 

36 365 0.595 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

3 

37 369 1.558 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

3 

38 379 23.819 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

39 381 29.513 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

40 385 0.746 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

41 388 0.653 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

42 389 0.930 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

43 390 1.987 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

44 392 1.476 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

3 

45 394 0.441 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

46 61002 1.312 КАМЕНЕЦ 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Мортагоново: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 3 30.973 ЖП СПИРКАТА 
Пасище, 
мера 

7 

2 8 49.382 КРАЙ ЛИНИЯТА 
Пасище, 
мера 

7 

3 9 3.297 КРАЙ ЛИНИЯТА 
Пасище, 
мера 

5 

4 11 3.779 АТМИДЖА БУРУН 
Пасище, 
мера 

7 

5 13 5.009 ЯСАЦИ-СТАРИ-ВГ 
Пасище, 
мера 

3 
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6 30 178.029 ЧАКМАКЛЪКА 
Пасище, 
мера 

7 

7 37 7.734 КОВАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

8 49 11.627 СУНГУРА 
Пасище, 
мера 

6 

9 50 8.849 СУНГУРА 
Пасище, 
мера 

6 

10 102 22.884 ЧИЙЛИК 
Пасище, 
мера 

6 

11 104 229.006 ТЕРАСИТЕ 
Пасище, 
мера 

6 

12 108 31.363 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ 
Пасище, 
мера 

8 

13 112 2.751 ЮЖНИЯТ БЛОК 
Пасище, 
мера 

7 

14 118 4.713 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ 
Пасище, 
мера 

8 

15 123 2.804 
ЖЕЛЯЗКОВСКОТО 

ДЕРЕ 

Пасище, 
мера 

3 

16 129 51.066 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

3 

17 141 2.739 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

18 142 17.277 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

19 150 11.611 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

20 156 26.223 ЧОРТЛЕН КУЛАК 
Пасище, 
мера 

7 

21 167 15.745 ТЕРАСИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

22 197 49.845 ЛИПАКА 
Пасище, 
мера 

7 

23 238 11.487 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

4 

24 243 4.473 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

3 

25 245 5.607 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

4 

26 246 5.138 ЖЕЛЯЗКОВСКО ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

3 

27 247 0.315 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

28 252 0.640 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Дянково: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 97 2.808 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

6 

2 193 9.725 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 

3 246 0.893 КИЛЛИК 
Пасище, 
мера 

5 
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4 250 5.483 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

5 294 1.260 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

7 

6 299 2.558 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

7 

7 304 2.183 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

7 

8 315 3.377 ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

9 317 1.586 БАЛЪК СЪРТ 
Пасище, 
мера 

4 

10 320 10.827 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 

11 321 6.691 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 

12 323 1.901 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 

13 329 0.540 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 

14 335 23.543 ПУНАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

15 354 0.507 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

16 386 34.443 КАНАРА СЪРТА 
Пасище, 
мера 

4 

17 393 24.146 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

18 398 0.743 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

19 416 1.415 ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

20 443 3.212 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

21 22053 0.882 ПУНАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

 
     

 
     За землището на с. Пороище: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 3 3.969 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

2 6 4.878 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

3 8 7.836 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

3 

4 9 7.981 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

5 13 4.583 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

6 15 2.392 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

7 18 3.861 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

9 

8 21 6.107 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

9 
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9 24 0.323 БОВАЗ. СЪРТ. 
Пасище, 
мера 

7 

10 28 3.470 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

11 29 1.373 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

12 34 1.682 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

13 36 3.854 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

14 43 8.864 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

15 65 0.352 ПАНИ КЬОКЛЮ 
Пасище, 
мера 

5 

16 66 11.514 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

17 68 12.469 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

18 87 1.224 ГОЛЕМАНА 
Пасище, 
мера 

3 

19 91 3.061 ГОЛЕМАНА 
Пасище, 
мера 

9 

20 94 15.632 АРНАУД ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

6 

21 96 2.302 АРНАУД ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

6 

22 105 7.444 ГАВАНЧЕ 
Пасище, 
мера 

4 

23 115 12.330 КОРЕНЕЖА 
Пасище, 
мера 

4 

24 122 8.066 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

9 

25 128 2.739 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

26 132 2.282 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

27 155 1.033 САРОВ КОЛАК 
Пасище, 
мера 

9 

28 160 2.383 БЕЛИЯ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

5 

29 161 5.232 БЕЛИЯ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

5 

30 169 54.748 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

9 

31 184 9.163 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

9 

32 192 3.321 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

33 193 6.993 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

34 196 2.156 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

8 

35 200 5.913 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

8 

36 233 3.356 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

37 240 10.370 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

9 
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38 241 1.504 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

39 243 4.977 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

40 251 6.519 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

4 

41 258 66.754 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

4 

42 259 1.120 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

43 260 0.972 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 

44 263 23.020 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

45 264 0.842 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

4 

46 265 5.720 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

4 

47 29004 19.863 БОДУРА 
Пасище, 
мера 

5 

48 29009 6.893 БОДУРА 
Пасище, 
мера 

5 

49 29014 17.562 БОДУРА 
Пасище, 
мера 

5 

50 38004 6.499 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

8 

51 38005 9.892 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

8 

52 44001 8.803 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

8 

53 63004 8.170 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

54 68004 0.397 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

5 

55 81001 2.068 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

6 

56 98022 0.220 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

57 107035 40.632 ГАВАНЧЕ 
Пасище, 
мера 

6 

58 107037 1.819 ГАВАНЧЕ 
Пасище, 
мера 

6 

59 108017 4.246 КЮН КУЛА 
Пасище, 
мера 

9 

60 108036 50.001 КЮН КУЛА 
Пасище, 
мера 

9 

61 109001 10.687 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

9 

62 136004 20.105 К. КЬОКЛЮК 
Пасище, 
мера 

5 

63 136007 1.005 К. КЬОКЛЮК 
Пасище, 
мера 

5 

64 136008 2.708 БОДУРА 
Пасище, 
мера 

5 

65 136009 43.543 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 

66 136010 18.621 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 
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67 136012 3.700 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 

68 136016 2.500 БОДУРА 
Пасище, 
мера 

5 

69 136025 11.379 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 

70 148002 14.814 ПАНИ КЬОКЛЮ 
Пасище, 
мера 

5 

71 148004 14.814 САМСИЙСКИ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

72 148005 4.942 САМСИЙСКИ ТРАП 
Пасище, 
мера 

9 

73 157003 34.400 САМСИЙСКИ ТРАП 
Пасище, 
мера 

9 

74 157004 7.882 САМСИЙСКИ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

75 159001 10.713 МОСКОВСКА ЧЕРКВА 
Пасище, 
мера 

5 

76 159002 5.786 МОСКОВСКА ЧЕРКВА 
Пасище, 
мера 

9 

77 159003 21.966 МОСКОВСКА ЧЕРКВА 
Пасище, 
мера 

5 

78 159008 2.221 МОСКОВСКА ЧЕРКВА 
Пасище, 
мера 

5 

79 160012 23.576 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

80 162011 0.659 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

81 162012 1.523 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

82 172001 1.512 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

9 

83 185001 7.173 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

84 185008 1.834 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

85 185015 1.167 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

6 

86 185023 10.645 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

6 

87 185025 2.652 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

88 202014 0.210 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

8 

89 205001 0.798 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

8 

90 205021 6.475 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

8 

91 212001 5.007 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

6 

92 214001 19.468 МЕНЗИОЛУ 
Пасище, 
мера 

9 

93 214002 55.333 МЕНЗИОЛУ 
Пасище, 
мера 

6 

94 245002 1.489 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

95 257004 7.778 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 
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96 261001 27.948 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 

 
     

 
     За землището на с. Гецово: 

   № Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 18589.7.524 295 МЕРАТА Пасище 4 

2 18589.2.314 10684 МЕРАТА Пасище 6 

3 18589.2.317 48033 МЕРАТА Пасище 5 

4 18589.2.320 4428 МЕРАТА Пасище 5 

5 18589.6.264 7953 МЕРАТА Пасище 3 

6 18589.8.218 17828 МЕРАТА Пасище 6 

7 18589.8.222 10525 МЕРАТА Пасище 4 

8 18589.7.624 5280 МЕРАТА Пасище 4 

9 18589.21.128 8162 МЕРАТА Пасище 4 

10 18589.9.240 20649 МЕРАТА Пасище 6 

11 18589.14.243 2018 МЕРАТА Пасище 4 

12 18589.21.147 727 МЕРАТА Пасище 4 

13 18589.4.161 769 МЕРАТА Пасище 4 

14 18589.8.264 8326 МЕРАТА Пасище 4 

15 18589.8.287 2062 МЕРАТА Пасище 3 

16 18589.6.196 1252 МЕРАТА Пасище 3 

17 18589.9.201 7409 МЕРАТА Пасище 6 

18 18589.6.204 4748 МЕРАТА Пасище 3 

19 18589.9.209 48051 МЕРАТА Пасище 6 

20 18589.9.211 14161 МЕРАТА Пасище 6 

21 18589.9.215 6021 МЕРАТА Пасище 6 

22 18589.10.230 4523 МЕРАТА Пасище 6 

23 18589.10.231 7667 МЕРАТА Пасище 6 

24 18589.10.237 6916 МЕРАТА Пасище 6 

25 18589.15.248 29571 МЕРАТА Пасище 6 

26 18589.15.255 118688 МЕРАТА Пасище 6 

27 18589.15.256 60119 МЕРАТА Пасище 6 

28 18589.15.257 16542 МЕРАТА Пасище 6 

29 18589.15.260 17514 МЕРАТА Пасище 6 

30 18589.15.262 4848 МЕРАТА Пасище 6 

31 18589.15.263 14990 МЕРАТА Пасище 6 

32 18589.17.264 78371 МЕРАТА Пасище 6 

33 18589.15.265 114710 МЕРАТА Пасище 6 

34 18589.15.268 51524 МЕРАТА Пасище 6 

35 18589.15.271 72465 МЕРАТА Пасище 6 

36 18589.7.588 1605 МЕРАТА Пасище 6 
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37 18589.7.699 6053 МЕРАТА Пасище 6 

38 18589.6.327 6922 МЕРАТА Пасище 3 

39 18589.10.341 38546 МЕРАТА Пасище 6 

40 18589.7.599 3931 МЕРАТА Ливада 6 

 
     

 
     За землището на с. Раковски: 

   № Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 62089.34.43 4723 МЕРАТА Пасище 9 

2 62089.20.51 22093 МЕРАТА Пасище 3 

3 62089.25.50 3344 МЕРАТА Пасище 3 

4 62089.28.101 25757 МЕРАТА Пасище 6 

5 62089.30.85 14130 МЕРАТА Пасище 5 

6 62089.30.84 14297 МЕРАТА Пасище 5 

7 62089.30.91 9173 МЕРАТА Пасище 5 

8 62089.30.93 1111 МЕРАТА Пасище 5 

9 62089.26.85 45773 МЕРАТА Пасище 4 

10 62089.23.106 4476 МЕРАТА Пасище 4 

11 62089.23.161 16999 МЕРАТА Пасище   

12 62089.29.343 828 МЕРАТА Пасище 5 

13 62089.7.121 14264 МЕРАТА Пасище 6 

14 62089.21.122 588 МЕРАЛЪК Пасище 3 

15 62089.22.124 303 МЕРАЛЪК Пасище 3 

16 62089.12.12 29541 МЕРАТА Пасище 3 

17 62089.24.132 6916 МЕРАЛЪК Пасище 3 

18 62089.7.136 1960 МЕРАТА Пасище 6 

19 62089.7.137 3505 МЕРАТА Пасище 6 

20 62089.7.138 12577 МЕРАТА Пасище 6 

 
     

 
     

 
     За землището на гр. Разград: 

   № Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 61710.1.103 579 ДЪЛГИЯ СЛОГ Пасище 3 

2 61710.103.107 26122 ДЕЛИ АЙВАС Пасище 6 

3 61710.3.114 6642 ОБАНЛЪК Пасище 3 

4 61710.3.18 1491 ОБАНЛЪК Пасище 3 

5 61710.2.19 5928 БУКЛУДЖА Пасище 5 

6 61710.5.20 3824 БУКЛУДЖА Пасище 3 

7 61710.5.21 1204 БУКЛУДЖА Пасище 6 

8 61710.5.34 1123 БУКЛУДЖА Пасище 6 
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9 61710.5.42 844 БУКЛУДЖА Пасище 6 

10 61710.13.52 627 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

11 61710.13.61 13722 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

12 61710.10.74 3504 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

13 61710.281.79 41770 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

14 61710.124.191 60696 КАРА ПУНАР Пасище 7 

15 61710.815.104 33113 ГЮРГЕН ПУНАР Пасище 7 

16 61710.82.106 5527 КАЛЕТО Пасище 5 

17 61710.13.114 19147 КУРТЛУДЖА Пасище 7 

18 61710.34.117 3785 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

19 61710.13.118 1802 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

20 61710.13.126 750 МЕШЕЛИКА Пасище 4 

21 61710.20.142 11282 ОЛЯН БУРЛУК Пасище 6 

22 61710.20.144 11933 ОЛЯН БУРЛУК Пасище 6 

23 61710.18.170 463 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

24 61710.28.177 1244 ЧЕРКЕЗ ПУНАР Пасище 4 

25 61710.30.184 14065 САПУНДЖИ БАИР Пасище 5 

26 61710.819.190 6943 САПУНДЖИ БАИР Пасище 5 

27 61710.819.191 16955 САПУНДЖИ БАИР Пасище 6 

28 61710.817.197 3773 ЧЕРКЕЗ ПУНАР Пасище 4 

29 61710.125.198 2351 КАРА ПУНАР Пасище 4 

30 61710.125.199 74872 КАРА ПУНАР Пасище 6 

31 61710.817.200 7119 ЧЕРКЕЗ ПУНАР Пасище 4 

32 61710.128.214 1699 КАРА ПУНАР Пасище 6 

33 61710.128.215 2896 КАРА ПУНАР Пасище 7 

34 61710.124.217 2642 КАРА ПУНАР Пасище 6 

35 61710.125.221 34153 КАРА ПУНАР Пасище 3 

36 61710.125.224 10986 КАРА ПУНАР Пасище 5 

37 61710.124.229 76448 КАРА ПУНАР Пасище 3 

38 61710.818.231 51911 ЧУКАТА Пасище 3 

39 61710.817.234 1404 ЧУКАТА Пасище 5 

40 61710.818.244 52543 ЧУКАТА Пасище 5 

41 61710.819.246 9623 ЧУКАТА Пасище 5 

42 61710.32.247 5516 ЧУКАТА Пасище 7 

43 61710.33.256 17464 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 4 

44 61710.283.258 1246 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 4 

45 61710.819.260 86008 САПУНДЖИ БАИР Пасище 6 

46 61710.36.267 4334 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 4 

47 61710.89.750 280811 ДЕМИЕВ Пасище 7 

48 61710.343.342 1424 АЛЧАКА Пасище 3 

49 61710.50.350 582 АЛЧАКА Пасище 5 
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50 61710.343.354 5589 АЛЧАКА Пасище 3 

51 61710.126.373 4883 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

52 61710.50.384 3199 АЛЧАКА Пасище 3 

53 61710.112.389 5832 БОАЗА Пасище 3 

54 61710.112.396 2312 БОАЗА Пасище 3 

55 61710.112.398 4491 БОАЗА Пасище 3 

56 61710.112.399 1427 БОАЗА Пасище 3 

57 61710.109.405 2341 СУВАТЛЪК Пасище 4 

58 61710.108.489 1459 АНАТЕМА Пасище 4 

59 61710.109.424 8892 АНАТЕМА Пасище 6 

60 61710.105.459 200489 БАКШИШ-Г Пасище 6 

61 61710.107.468 4724 ТАШЛЪКА Пасище 4 

62 61710.101.472 31331 БАЛИКОВЕЦ Пасище 6 

63 61710.101.478 3324 БАЛИКОВЕЦ Пасище 10 

64 61710.103.481 2273 ДЕЛИ АЙВАС Пасище 5 

65 61710.102.483 1839 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 5 

66 61710.108.484 36077 ТАШЛЪКА Пасище 6 

67 61710.525.507 5066 ХЕНДЕМ Пасище 6 

68 61710.93.527 3983 ХЕНДЕМ Пасище   

69 61710.75.544 669 ГЮРГЕН ПУНАР Пасище 5 

70 61710.60.579 6054 КАРА СОЛУК Пасище 6 

71 61710.68.622 8270 ЮРТЛУК-Т Пасище 5 

72 61710.68.625 147481 ТЪШЛЪ ПУНАР Пасище 5 

73 61710.68.627 8270 ЮРТЛУК-Т Пасище 4 

74 61710.67.629 452 ТАШЛЪ ПУНАР Пасище 4 

75 61710.69.634 20174 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

76 61710.69.637 21266 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

77 61710.69.638 11001 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

78 61710.69.639 29918 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

79 61710.73.661 3572 КОВАНЛЪШКА ЯЛИЯ Пасище 3 

80 61710.71.673 5706 КОВАНЛЪК Пасище 3 

81 61710.815.675 632 КОВАНЛЪК Пасище 5 

82 61710.79.676 2506 МАНГАРА Пасище 3 

83 61710.80.682 3852 МАНГАРА Пасище 4 

84 61710.79.683 4741 МАНГАРА Пасище 10 

85 61710.815.724 17870 ДЪЛГИЯ СЛОГ Пасище 9 

86 61710.82.726 21063 КАЛЕТО Пасище 9 

87 61710.78.730 12611 РАТОВЕЦ Пасище 9 

88 61710.82.738 2458 КАЛЕТО Пасище 4 

89 61710.87.739 72837 ГЮРГЕН ПУНАР Пасище 5 

90 61710.89.744 1442 ЧЕРКЕЗ ПУНАР Пасище 3 
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91 61710.89.746 3429 ЧЕРКЕЗ ПУНАР Пасище 6 

92 61710.815.758 3922 ГЮРГЕН ПУНАР Пасище 7 

93 61710.815.777 641 КОВАНЛЪК Пасище 4 

94 61710.815.778 1028 КОВАНЛЪК Пасище 4 

95 61710.88.780 5744 БОЗАДЖИЯ Пасище 4 

96 61710.69.791 471 КАРА КУЛАК Пасище 6 

97 61710.69.793 262 ЮРТЛУК-Т Пасище 6 

98 61710.69.794 324 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

99 61710.68.796 726 ДЖЕВЕЗЛИК Пасище 6 

100 61710.68.797 1620 ЮРТЛУК-Т Пасище 6 

101 61710.70.801 1827 КАРА КУЛАК Пасище 6 

102 61710.109.820 53690 СУВАТЛЪК Пасище 7 

103 61710.10.101 2454 КУРТЛУДЖА Пасище 10 

104 61710.10.102 13762 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

105 61710.124.274 23781 КАРА ПУНАР Пасище 7 

106 61710.283.9 2131 ЧУКАТА Пасище 6 

107 61710.283.10 203 ЧУКАТА Пасище 3 

108 61710.283.15 1746 ЧУКАТА Пасище 3 

109 61710.283.16 1904 ЧУКАТА Пасище 6 

110 61710.411.1 30612 АНАТЕМА Пасище 7 

111 61710.411.2 3675 АНАТЕМА Пасище 6 

112 61710.411.3 12561 АНАТЕМА Пасище 10 

113 61710.411.6 14146 АНАТЕМА Пасище 6 

114 61710.411.7 1804 АНАТЕМА Пасище 10 

115 61710.411.8 9475 АНАТЕМА Пасище 6 

116 61710.415.1 6997 АНАТЕМА Пасище 3 

117 61710.816.755 31232 КОВАНЛЪК Ливада 3 

118 61710.816.756 1192 КОВАНЛЪК Ливада 3 

 
     

 
     2. За индивидуално ползване: 

   
 

     За землището на с. Липник: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 100006 6.701 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

3 

2 100024 23.061 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

3 

3 100050 19.719 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

4 100076 10.958 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

6 

5 100095 1.321 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 
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6 100105 21.884 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

7 100109 32.295 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

8 100110 4.224 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

9 100111 4.436 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

10 180004 82.910 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

4 

 
     

 
     За землището на с. Радинград: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 1039 14.918 КАРА ПУНАР 
Пасище, 
мера 

6 

2 2030 1.711 ЧИРЛИК 
Пасище, 
мера 

5 

3 2263 6.314 ЗАРДЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

4 10001 61.435 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

5 

5 10010 81.208 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

6 10012 5.425 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

7 10013 0.761 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

8 10015 29.452 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

9 12023 95.747 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

10 12028 6.646 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

11 12032 7.034 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

12 12054 2.000 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

13 12055 25.908 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

7 

14 13005 400.369 ДЮСТАРЛА 
Пасище, 
мера 

4 

 
     

 
     За землището на с. Киченица: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 5 5.293 МАНДАДЖА 
Пасище, 
мера 

2 

2 14 26.599 КЬОКЛЮКА 
Пасище, 
мера 

2 

3 28 1.718 КАРААЧ ПУНАР 
Пасище, 
мера 

2 

4 34 9.368 САЯЛАР СЪРТ 
Пасище, 
мера 

3 
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5 35 28.514 ТЕТРАДЖИ АЛАН 
Пасище, 
мера 

3 

6 43 28.688 КОДЖА ЯСАК 
Пасище, 
мера 

2 

7 51 36.818 КОДЖА ЯСАК 
Пасище, 
мера 

2 

8 67 6.812 КЬОКЛЮКА 
Пасище, 
мера 

2 

9 87 47.913 ГЕРАНЧЕТО 
Пасище, 
мера 

2 

10 89 52.060 ГЕРАНЧЕТО 
Пасище, 
мера 

2 

11 90 6.557 ГЕРАНЧЕТО 
Пасище, 
мера 

2 

12 91 1.989 ГЕРАНЧЕТО 
Пасище, 
мера 

2 

13 118 1.432 ПУНАР КУЛАК 
Пасище, 
мера 

2 

14 129 24.496 ПУНАР КУЛАК 
Пасище, 
мера 

2 

15 157 23.759 ТЕТРАДЖИ АЛАН 
Пасище, 
мера 

3 

16 164 30.563 КАЛЕМ БАИР 
Пасище, 
мера 

2 

17 36001 14.974 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

2 

 
     

 
     За землището на с. Ушинци: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 101 9.646 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

3 

2 103 15.207 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

3 

3 121 1.269 ОРТА БОРУН 
Пасище, 
мера 

7 

4 124 10.282 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

5 126 50.938 ХАСАНОВИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

7 

6 132 19.036 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

3 

7 134 16.628 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

8 136 9.148 ХАСАНОВИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

7 

9 139 3.715 БОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

4 

10 144 48.542 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

11 146 7.672 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

3 

12 148 43.591 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

13 150 5.448 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

3 
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14 154 38.221 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

7 

15 156 2.135 МАНТАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

16 161 6.017 ПОД КЪЗ БАИР 
Пасище, 
мера 

4 

17 164 4.249 ДОЛЕН КАЙРАК 
Пасище, 
мера 

4 

18 168 3.900 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

19 169 7.232 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

20 170 38.491 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

21 171 5.131 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

22 172 4.403 ГОРЕН КАЙРАК 
Пасище, 
мера 

4 

23 177 11.325 ЧЕИРИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

24 185 164.180 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

25 190 2.994 ПЪНДЪКЛЪК 
Пасище, 
мера 

6 

26 200 4.191 МЕРАТА 
Пасище, 
мера 

5 

27 95001 3.618 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

28 96001 1.687 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

29 97001 0.733 ЧУКУР ЧЕИР 
Пасище, 
мера 

6 

 
     

 
     За землището на с. Недоклан: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 48 7.213 ДО ГРОБИЩЕТО 
Пасище, 
мера 

7 

2 49 6.023 ДО ГРОБИЩЕТО 
Пасище, 
мера 

7 

3 72 2.143 КОРУ СЪРТ 
Пасище, 
мера 

7 

4 103 2.616 КАРШИ 
Пасище, 
мера 

7 

5 107 0.324 КУРБАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

6 110 7.448 КУРБАЛЪК 
Пасище, 
мера 

3 

7 116 40.579 ПОД КОРУ СЪРТ 
Пасище, 
мера 

7 

8 125 1.548 ЧАНАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

9 133 54.247 ИНДЖЕ КОРУДЖУК 
Пасище, 
мера 

7 

10 147 2.257 ДО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

7 
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11 149 6.306 ДО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

7 

12 158 7.228 КАВАКЛЪК ЕНИ 
Пасище, 
мера 

3 

13 160 5.963 КОРУ СЪРТ 
Пасище, 
мера 

7 

14 181 6.750 КОРУ СЪРТ 
Пасище, 
мера 

7 

15 92 9.627 ЛИВАДАТА Ливада 3 

 
     

 
     За землището на с. Побит камък: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 15 384.527 СТЕФАНОВИЯ ГЬОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

2 50 16.530 ШЕРАКА 
Пасище, 
мера 

10 

3 51 46.888 ШЕРАКА 
Пасище, 
мера 

10 

4 61 95.443 ДЪБРАВАТА 
Пасище, 
мера 

10 

5 64 21.183 МАРКОВОТО ГЬОЛЧЕ 
Пасище, 
мера 

3 

6 70 11.488 МАРКОВОТО ГЬОЛЧЕ 
Пасище, 
мера 

3 

7 72 134.567 ДЪБРАВАТА 
Пасище, 
мера 

10 

8 87 216.297 ПЕЩЕРАТА 
Пасище, 
мера 

10 

9 98 261.547 КОЛЬОВА ДАЯМА 
Пасище, 
мера 

10 

10 109 296.103 КОЛЬОВА ДАЯМА 
Пасище, 
мера 

10 

11 115 387.337 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

4 

12 126 158.220 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

4 

13 192 14.798 КУИДЖУК 
Пасище, 
мера 

5 

 
     

 
     За землището на с. Черковна: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 33 111.014 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

2 39 14.300 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

3 172 9.434 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

4 174 10.368 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

5 179 2.774 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 



197 

 

6 8038 0.469 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

7 12015 1.485 ЮКАРА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

8 20007 28.462 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

9 20009 16.259 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

10 14004 1.073 МЕРДЖУМЕКЛИК Ливада 3 

11 000028 258.488 КУЛАКА 
Пасище, 
мера 

10 

12 000037 109.918 ЧЕРКЕЗЛИК 
Пасище, 
мера 

10 

13 000046 5.220 КОДЖА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

14 000061 1.538 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

10 

15 000079 89.984 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

10 

16 000080 14.893 БЕДЖЕНЕ 
Пасище, 
мера 

10 

17 000085 27.460 ЧУКУРА 
Пасище, 
мера 

7 

18 000108 23.345 ЮКАРА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

19 000168 14.441 ЮКАРА ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

 
     

 
     За землището на с. Ясеновец: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 64 51.307 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

7 

2 633 3.732 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

3 

3 634 2.782 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

3 

4 654 5.032 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

3 

5 1063 16.401 КЕЛЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

6 1064 9.397 КЕЛЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

7 2127 23.431 КУРТЛУДЖА 
Пасище, 
мера 

3 

8 2136 4.146 КУРТЛУДЖА 
Пасище, 
мера 

3 

9 4005 265.512 КОРУБОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

10 

10 4006 27.717 КОРУБОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

10 

11 4008 4.152 КОРУБОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

10 

12 5074 1.152 КОРУБОСТАНЛЪК 
Пасище, 
мера 

3 
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13 7005 85.026 АКЧАЛАН 
Пасище, 
мера 

10 

14 11057 29.171 АРМУТЛУК 
Пасище, 
мера 

3 

15 13037 9.302 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

16 16048 40.285 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

17 16050 5.273 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

4 

18 19008 8.800 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

4 

19 19009 6.330 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

4 

20 20067 14.690 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

3 

21 20127 4.886 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

3 

22 20137 12.520 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

10 

23 000012 134.809 АКЧАЛАН 
Пасище, 
мера 

10 

24 000015 70.691 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

10 

25 001077 7.555 КЕЛЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

26 012113 49.120 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

4 

27 013039 5.345 МЕРАЛАР 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Топчии: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 7030 5.999 КОДЖАПЕТРИКОЛАК 
Пасище, 
мера 

9 

2 44031 32.545 ПО РЕКАТА 
Пасище, 
мера 

3 

3 56036 11.195 КОДЖАПЕТРИКОЛАК 
Пасище, 
мера 

6 

4 74010 31.118 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

3 

5 74011 7.497 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

3 

6 21015 30.970 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

9–27,563 дка, 

3–3,407 дка 

7 74007 35.893 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

10–14,356 дка, 9–

21,536 дка 

8 76005 134.432 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

10–33,608 дка, 9–

92,758 дка, 3–

8,066 дка 

9 76010 92.135 УЗУНПАРАДУШК 
Пасище, 
мера 

10–9,213 дка, 9–

27,640 дка,  3–

55,282 дка 

10 27016 10.115 УЗУНПАРАДУШК Пасище, 3 
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мера 

11 7031 27.532 КОДЖАПЕТРИКОЛАК 
Пасище, 
мера 

9 

 
     

 
     За землището на с. Дряновец: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 77 20.645 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

3 

2 87 52.350 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

5 

3 93 113.850 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

5 

4 104 42.300 ТРИТЕ ТРАПА 
Пасище, 
мера 

5 

5 114 174.467 АНИН ДОЛ 
Пасище, 
мера 

10 

6 117 12.306 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

5 

7 120 11.115 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

5 

8 124 28.353 СЛАДКА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

3 

9 125 419.538 ДРАКАТА 
Пасище, 
мера 

10 

10 138 79.998 ОСЕНСКИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

5 

11 153 133.654 ПОЛЕТО 
Пасище, 
мера 

5 

12 155 31.147 СЛАДКА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

3 

13 51001 22.587 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

3 

14 107008 4.982 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

3 

15 000092 40.747 Г. ЛИВАДИ 
Пасище, 
мера 

10 

 
     

 
     За землището на с. Островче: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 100 10.085 ПОД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

3 

2 105 5.020 БЕЖИНАТА 
Пасище, 
мера 

3 

3 110 21.471 ЮК ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

4 115 2.987 ЮК ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

3 

5 116 14.264 ЮК ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

6 126 10.082 МЕШЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 
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7 127 25.556 ЮК ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

8 128 23.621 МЕШЕЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

9 10006 1.079 КЪМ ЯЗОВИРА 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Балкански: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 11 27.069 МАНДРАТА 
Пасище, 
мера 

7 

2 26 24.222 МАРАШИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

3 30 47.005 МАРАШИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

4 32 21.704 СТАРИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

7 

5 40 5.523 В СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

6 45 10.703 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

7 58 3.946 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

8 61 0.928 ЯЛИЯ ПОД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

3 

9 95 4.562 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

10 99 7.738 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

11 103 6.035 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

12 104 3.799 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

13 107 13.874 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

14 110 0.833 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

15 115 2.944 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

16 140 166.770 РАВНАТА ПОЛЯНА 
Пасище, 
мера 

7 

17 144 268.689 БОСТАН МЕШЕ 
Пасище, 
мера 

5 

18 146 55.916 БОСТАН МЕШЕ 
Пасище, 
мера 

7 

19 148 52.472 БОСТАН МЕШЕ 
Пасище, 
мера 

7 

20 151 17.487 БОСТАН МЕШЕ 
Пасище, 
мера 

7 

21 152 9.362 ЯЛИЯ НАД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

22 155 11.587 ШИРОКИЯ ТРАП 
Пасище, 
мера 

7 

23 190 76.123 ЕЛИ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 
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24 195 29.792 ЕЛИ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

25 251 10.397 ЕЛИ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

26 253 8.216 ЛИПАКА 
Пасище, 
мера 

7 

27 254 6.920 ЕЛИ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

28 303 7.727 ЯЛИЯ НАД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

29 309 47.364 ЯЛИЯ НАД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

30 314 12.985 ФАРФУДАН 
Пасище, 
мера 

7 

31 369 1.118 ЯЛИЯ НАД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

3 

32 391 1.585 ЯЛИЯ ПОД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

33 393 34.713 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

34 395 2.156 ЯЛИЯ НАД СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

35 204015 1.514 В СЕЛО 
Пасище, 
мера 

7 

36 119 322.224 ЧАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

37 42 42.135 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

38 47 17.600 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

39 50 9.901 ОСЕНСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

7 

 
     

 
     За землището на с. Осенец: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 21 79.879 КУЮДЖУК БАИР 
Пасище, 
мера 

5 

2 71 25.130 ОРТА БУРУН 
Пасище, 
мера 

3 

3 73 59.991 ЕЗЕРСКИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

4 

4 77 14.560 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

5 78 19.076 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

6 79 2.429 ПОД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

3 

7 81 40.046 БЪРЧИНА 
Пасище, 
мера 

6 

8 93 12.819 ДРЯНОВСКИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

3 

9 95 4.153 ДРЯНОВСКИ НИВИ 
Пасище, 
мера 

3 

10 96 283.966 КУЮДЖУК БАИР 
Пасище, 
мера 

6 
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11 431 114.238 БАЛАБАНА 
Пасище, 
мера 

4 

12 443 18.050 КАРА ТЕПЕ 
Пасище, 
мера 

6 

 
     

 
     За землището на с. Благоево: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 31 4.252 ДЯДО КОЛЕВ ГЕРАН 
Пасище, 
мера 

5 

2 39 7.200 ДРАГАНОВ КАЙНАК 
Пасище, 
мера 

5 

3 103 17.449 ДЕРМЕН ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

7 

4 104 28.866 ДЕРМЕН ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

3 

5 106 31.384 ДЕРМЕН ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

3 

6 119 9.823 ЦИГАНСКА ГОРА 
Пасище, 
мера 

7 

7 132 82.045 КОЛЕВ БОЗАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

8 133 35.750 КОЛЕВ БОЗАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

9 134 63.305 КОЛЕВ БОЗАЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

10 152 8.459 ЮРТА 
Пасище, 
мера 

7 

11 154 11.694 ЮРТА 
Пасище, 
мера 

7 

12 160 89.792 МЕШЕТО 
Пасище, 
мера 

7 

13 179 6.256 ПАШАТА 
Пасище, 
мера 

7 

14 180 7.909 ПАШАТА 
Пасище, 
мера 

7 

15 183 1.236 ПАШАТА 
Пасище, 
мера 

7 

16 184 5.010 ПРЕЗ ДРУМА 
Пасище, 
мера 

7 

17 185 2.030 ПРЕЗ ДРУМА 
Пасище, 
мера 

7 

18 187 70.423 ПАШАТА 
Пасище, 
мера 

7 

19 196 45.594 КАМЕНЕЦ 
Пасище, 
мера 

4 

20 242 12.916 СПАХЛАРСКО 
Пасище, 
мера 

7 

21 244 38.773 МИШОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

7 

22 248 35.377 ЯЛИЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

23 250 77.259 ЯСАК 
Пасище, 
мера 

7 

24 252 17.154 РАДНЕВА ВОДЕНИЦА 
Пасище, 
мера 

7 
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25 285 23.844 ВЪЛЧИЯ ТРАП 
Пасище, 
мера 

7 

26 311 3.706 АДА ЧЕЙРИ 
Пасище, 
мера 

4 

27 316 15.521 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

28 320 6.726 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

29 67058 1.024 ПАШАТА 
Пасище, 
мера 

7 

30 303 79.402 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

7 

 
     

 
     За землището на с. Мортагоново: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 12 70.706 АТМИДЖА БУРУН 
Пасище, 
мера 

7 

2 15 26.072 АТМИДЖА БУРУН 
Пасище, 
мера 

5 

3 20 17.006 ЧАКМАКЛЪКА 
Пасище, 
мера 

6 

4 22 44.435 КРАЙ ЛИНИЯТА 
Пасище, 
мера 

7 

5 25 187.623 АЛАН БАШИ 
Пасище, 
мера 

7 

6 32 53.069 АЛАН БАШИ 
Пасище, 
мера 

6 

7 46 14.689 ЧАКМАКЛЪКА 
Пасище, 
мера 

6 

8 59 109.810 ЯСЛУДЖАТА 
Пасище, 
мера 

7 

9 61 36.053 ЯСАЦИ-СТАРИ-ВГ 
Пасище, 
мера 

5 

10 69 56.433 МАНТАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

11 75 29.519 МАНТАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

7 

12 79 8.738 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ 
Пасище, 
мера 

7 

13 88 5.644 ЮЖНИЯТ БЛОК 
Пасище, 
мера 

3 

14 91 150.965 ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

6 

15 94 44.513 ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

6 

16 95 4.363 ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

6 

17 96 23.596 ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

6 

18 98 37.393 ЧИЙЛИК 
Пасище, 
мера 

6 

19 126 49.226 МОМИН РИД 
Пасище, 
мера 

3 

20 133 27.596 ЮЖНИЯТ БЛОК 
Пасище, 
мера 

7 
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21 138 78.233 ЮЖНИЯТ БЛОК 
Пасище, 
мера 

7 

22 143 37.063 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ 
Пасище, 
мера 

3 

23 164 27.468 ТЕРАСИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

24 165 31.858 ТЕРАСИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

25 166 7.228 ТЕРАСИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

26 168 28.683 ЖЕЛЯЗКОВСКИ ПЪТ 
Пасище, 
мера 

6 

27 199 57.463 ЛИПАКА 
Пасище, 
мера 

7 

28 215 24.425 АЛАН БАШИ 
Пасище, 
мера 

7 

29 94019 4.277 ЯСАЦИ-НОВИ-СС 
Пасище, 
мера 

3 

 
     

 
     За землището на с. Дянково: 

   № Имот № 
Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 33 34.405 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

2 35 13.053 КЪШЛАТА 
Пасище, 
мера 

4 

3 40 31.856 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

4 75 22.199 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

5 76 14.395 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

6 

6 78 63.292 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

4 

7 79 22.623 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

8 81 1.968 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

9 82 13.850 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

7 

10 92 4.731 ПАРАДЖИК 
Пасище, 
мера 

6 

11 93 122.779 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

7 

12 94 22.328 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

5 

13 96 17.950 ЮРТЛУК 
Пасище, 
мера 

7 

14 99 38.277 ХВЪРЧИЛОТО 
Пасище, 
мера 

5 

15 100 102.809 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

7 

16 104 31.110 ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

17 107 9.552 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 
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18 117 19.834 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

7 

19 118 6.159 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

6 

20 120 41.170 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

7 

21 121 49.071 АША ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

22 125 52.111 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

6 

23 126 2.668 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

7 

24 127 11.364 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

6 

25 128 78.863 АША ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

7 

26 132 36.728 АША ЕКИНЛИК 
Пасище, 
мера 

4 

27 134 3.314 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

6 

28 135 9.846 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

7 

29 139 23.765 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

30 140 26.775 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

5 

31 144 14.945 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

32 151 30.661 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

7 

33 153 2.957 НОВИ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 

34 154 1.314 НОВИ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

7 

35 188 10.947 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

36 190 44.325 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

37 200 9.283 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

5 

38 201 1.855 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 

39 202 16.997 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

40 203 5.441 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 

41 204 5.413 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

5 

42 205 8.372 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

43 206 4.777 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

5 

44 207 14.252 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 

45 208 15.980 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

4 

46 209 2.964 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 
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47 213 21.448 КАРШИКОРУ 
Пасище, 
мера 

6 

48 227 33.503 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

4 

49 232 22.280 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

50 233 19.825 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

4 

51 234 23.303 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

52 242 0.979 КАНАРА СЪРТА 
Пасище, 
мера 

4 

53 258 49.699 КИЛЛИК 
Пасище, 
мера 

6 

54 272 18.556 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

4 

55 290 32.339 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

6 

56 305 13.512 ДЕНИКЛЕР 
Пасище, 
мера 

7 

57 306 59.520 ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

7 

58 307 2.812 СТАРИ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

7 

59 331 5.343 КЪШЛА 
Пасище, 
мера 

4 

60 333 101.868 ГЕРАНИТЕ 
Пасище, 
мера 

4 

61 337 2.997 ПУНАРЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

62 341 1.275 КЕЛЧАЛЛЪК 
Пасище, 
мера 

5 

63 351 4.478 ОРМАНДЖИК 
Пасище, 
мера 

5 

64 391 0.479 КИЛЛИК 
Пасище, 
мера 

5 

65 406 20.579 КИЛЛИК 
Пасище, 
мера 

5 

66 408 31.349 КИЛЛИК 
Пасище, 
мера 

5 

67 434 18.602 ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

 
     

 
     За землището на с. Пороище: 

   
№ Имот № 

Площ 

/дка/ 
Местност НТП Категория 

1 5 37.801 ТУРСКАТА НИВА 
Пасище, 
мера 

5 

2 30 14.314 БОАЗА 
Пасище, 
мера 

3 

3 39 5.156 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

8 

4 44 12.405 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

8 

5 52 15.963 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

8 
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6 55 2.805 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

4 

7 62 4.991 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

8 69 4.289 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

9 71 3.819 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

10 73 16.565 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

4 

11 75 8.472 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

6 

12 78 10.454 КОРУ ДЕРЕ 
Пасище, 
мера 

4 

13 90 17.991 ГОЛЕМАНА 
Пасище, 
мера 

8 

14 121 73.615 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

6 

15 124 56.790 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

4 

16 131 7.746 БОАЗЧЕ 
Пасище, 
мера 

5 

17 170 5.526 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

9 

18 198 7.466 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

8 

19 213 3.552 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

8 

20 219 15.043 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

6 

21 222 38.150 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

9 

22 282 17.385 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

23 32005 2.757 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

24 34001 9.385 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

25 34002 9.572 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

26 34004 50.827 СТЕФОВ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

27 62001 23.914 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

28 62006 6.640 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

29 63002 4.435 ПРОКАНА 
Пасище, 
мера 

5 

30 81006 20.618 ЗАД ЛОЗЯТА 
Пасище, 
мера 

6 

31 107032 3.589 ГАВАНЧЕ 
Пасище, 
мера 

6 

32 109002 19.526 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

6 

33 109003 43.585 ГРАМИНАТА 
Пасище, 
мера 

4 

34 131001 23.556 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 
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35 131003 22.689 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

36 132001 6.812 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

37 132004 5.824 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

38 133004 11.501 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

4 

39 136022 60.464 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ 
Пасище, 
мера 

5 

40 148006 1.389 САМСИЙСКИ ТРАП 
Пасище, 
мера 

5 

41 194003 6.956 ДЖУМАЙОЛУ 
Пасище, 
мера 

5 

42 217006 3.000 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

8 

43 217008 1.252 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

44 217013 4.289 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

9 

45 217017 9.740 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

9 

46 217019 86.252 ДЮЛГЕР ЧЕШМА 
Пасище, 
мера 

8 

47 223001 78.901 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

48 223002 22.677 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

9 

49 223003 3.798 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

50 223004 4.503 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

4 

51 245001 5.785 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

9 

52 245003 15.322 МАНДРА 
Пасище, 
мера 

8 

53 247002 32.266 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 

54 257001 31.209 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 

55 261007 7.076 КАБА. КУЛ. БАИР 
Пасище, 
мера 

8 

 
     

 
     За землището на с. Гецово: 

   
№ Имот № 

Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 18589.5.460 45950 МЕРАТА Пасище 5 

2 18589.6.263 2099 МЕРАТА Пасище 5 

3 18589.4.170 7004 МЕРАТА Пасище 6 

4 18589.8.205 4467 МЕРАТА Пасище 6 

5 18589.5.412 8831 МЕРАТА Пасище 6 

6 18589.5.413 17115 МЕРАТА Пасище 6 

7 18589.5.349 23174 МЕРАТА Пасище 6 
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8 18589.14.157 11228 МЕРАТА Пасище 2 

9 18589.21.159 18715 МЕРАТА Пасище 6 

10 18589.7.365 3513 МЕРАТА Пасище 4 

11 18589.4.177 10409 МЕРАТА Пасище 4 

12 18589.4.180 3695 МЕРАТА Пасище 4 

13 18589.4.181 8927 МЕРАТА Пасище 5 

14 18589.4.183 2385 МЕРАТА Пасище 4 

15 18589.5.488 187501 МЕРАТА Пасище 6 

16 18589.7.600 6543 МЕРАТА Пасище 6 

17 18589.7.616 2558 МЕРАТА Пасище 6 

18 18589.7.522 4448 МЕРАТА Пасище 6 

19 18589.10.236 5802 МЕРАТА Пасище 6 

20 18589.12.344 15092 МЕРАТА Пасище 6 

21 18589.15.247 17807 МЕРАТА Пасище 6 

22 18589.15.253 7251 МЕРАТА Пасище 6 

23 18589.15.254 13689 МЕРАТА Пасище 6 

24 18589.6.330 9236 МЕРАТА Пасище 3 

25 18589.10.339 19088 МЕРАТА Пасище 6 

26 18589.6.343 9334 МЕРАТА Пасище 3 

27 18589.4.361 42191 МЕРАТА Пасище 5 

28 18589.4.341 6685 МЕРАТА Пасище 6 

29 18589.100.168 12563 МЕРАТА Пасище 5 

 
     

 
     За землището на с. Раковски: 

   № Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.19.33 3885 МЕРАТА Пасище 6 

3 62089.20.47 4962 МЕРАТА Пасище 3 

4 62089.27.29 4403 МЕРАТА Пасище 3 

5 62089.24.69 9300 МЕРАТА Пасище 3 

6 62089.30.90 1893 МЕРАТА Пасище 5 

7 62089.30.87 5276 МЕРАТА Пасище 5 

8 62089.30.92 23487 МЕРАТА Пасище 5 

9 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

10 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

11 62089.21.98 1552 МЕРАТА Пасище 3 

12 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

13 62089.29.348 32253 МЕРАТА Пасище 4 

14 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

15 62089.6.118 77975 МЕРАТА Пасище 6 
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16 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

17 62089.22.128 783 МЕРАЛЪК Пасище 3 

18 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 

19 62089.7.140 43455 МЕРАТА Пасище 6 

20 62089.7.141 78265 МЕРАТА Пасище 6 

21 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

22 62089.7.143 7597 МЕРАТА Пасище 6 

23 62089.3.155 75348 МЕРАТА Пасище 6 

24 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

25 62089.8.151 36123 МЕРАТА Пасище 6 

26 62089.10.157 23162 МЕРАТА Пасище 3 

27 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

28 62089.10.120 121559 МЕРАТА Пасище 6 

29 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 

30 62089.10.118 64213 МЕРАТА Пасище 3 

31 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 

32 62089.17.55 22904 МЕРАТА Ливада 6 

33  62089.16.217  178966 МЕРАТА Пасище 9 

34 62089.7.120 250308 МЕРАТА Пасище 9 

 
     

 
     За землището на гр. Разград: 

   № Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 61710.5.22 44262 БУКЛУДЖА Пасище 4 

2 61710.11.49 15253 ТЕТРАДЖИ АЛАН Пасище 6 

3 61710.101.64 132050 ХЕНДЕМ Пасище 6 

4 61710.281.69 5635 МАЛЪК КАРКЪМ Пасище 6 

5 61710.9.89 3084 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

6 61710.12.92 2005 КУРТЛУДЖА Пасище 10 

7 61710.12.99 8249 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

8 61710.82.100 19210 КАЛЕТО Пасище 7 

9 61710.25.155 1842 ОЛЯН БУРЛУК Пасище 6 

10 61710.30.193 2960 САПУНДЖИ БАИР Пасище 5 

11 61710.283.252 1669 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 4 

12 61710.283.256 17010 АЛЯ БАИР Пасище 6 

13 61710.36.268 100382 ГОЛЯМ КАРКЪМ Пасище 6 

14 61710.47.272 4943 КАРШИ Пасище 4 

15 61710.47.279 1136 КАРШИ Пасище 4 

16 61710.311.296 977 АКАЯМА Пасище 4 

17 61710.311.298 1044 АКАЯМА Пасище 4 

18 61710.311.300 1191 АКАЯМА Пасище 4 
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19 61710.311.302 1854 АКАЯМА Пасище 4 

20 61710.311.304 808 АКАЯМА Пасище 4 

21 61710.311.306 1130 АКАЯМА Пасище 4 

22 61710.44.318 8412 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

23 61710.43.319 2501 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 4 

24 61710.45.329 13143 КАРШИ Пасище 4 

25 61710.120.361 10092 БОАЗА Пасище 3 

26 61710.116.366 7764 БОАЗА Пасище 3 

27 61710.121.385 2270 БОАЗА Пасище 3 

28 61710.108.411 20834 АРНАУТСКИ НИВИ Пасище 10 

29 61710.415.413 4268 АНАТЕМА Пасище 4 

30 61710.409.414 1586 АНАТЕМА Пасище 4 

31 61710.108.415 22773 АРНАУТСКИ НИВИ Пасище 10 

32 61710.108.421 57987 АРНАУТСКИ НИВИ Пасище 10 

33 61710.108.423 21892 АРНАУТСКИ НИВИ Пасище 6 

34 61710.106.435 2415 ТАШЛЪКА Пасище 4 

35 61710.103.452 7902 ДЕЛИ АЙВАС Пасище 5 

36 61710.95.487 136922 ХЕНДЕМ Пасище 5 

37 61710.99.490 1553 ПРИФЕРМСКО Пасище 6 

38 61710.99.520 11973 ХЕНДЕМ Пасище 5 

39 61710.76.535 50080 ГОЛЕМИЯ ЮГ Пасище 5 

40 61710.56.572 2588 КАРА СОЛУК Пасище 5 

41 61710.61.573 1502 КАРА СОЛУК Пасище 6 

42 61710.63.606 29342 КУРНАЦИТЕ Пасище 4 

43 61710.73.652 2345 КОВАНЛЪШКА ЯЛИЯ Пасище 3 

44 61710.72.664 7914 КОВАНЛЪШКА ЯЛИЯ Пасище 3 

45 61710.71.670 1210 КОВАНЛЪШКА ЯЛИЯ Пасище 3 

46 61710.532.689 7836 ПОД МОГИЛАТА Пасище 3 

47 61710.94.696 6436 ХЕНДЕМ Пасище 6 

48 61710.84.707 4464 РАТОВЕЦ Пасище 9 

49 61710.83.719 6088 КАЛЕТО Пасище 4 

50 61710.85.734 4587 КАЛЕТО Пасище 4 

51 61710.61.737 4083 КАРА СОЛУК Пасище 6 

52 61710.109.821 90916 СУВАТЛЪК Пасище 7 

53 61710.281.1 2082 КАРШИ Пасище 6 

54 61710.283.1 184283 ЧУКАТА Пасище 6 

55 61710.283.2 22419 ЧУКАТА Пасище 3 

56 61710.283.3 23944 ЧУКАТА Пасище 10 

57 61710.283.4 9641 ЧУКАТА Пасище 3 

58 61710.283.5 6252 ЧУКАТА Пасище 7 

59 61710.283.6 14569 ЧУКАТА Пасище 6 
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60 61710.283.7 9629 ЧУКАТА Пасище 3 

61 61710.283.8 7318 ЧУКАТА Пасище 4 

62 61710.311.1 2375 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 4 

63 61710.311.3 1147 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

64 61710.411.4 4455 АНАТЕМА Пасище 6 

65 61710.411.5 3626 АНАТЕМА Пасище 6 

66 61710.415.2 12678 АНАТЕМА Пасище 4 

67 61710.415.3 5052 АНАТЕМА Пасище 10 

68 61710.415.4 19374 АНАТЕМА Пасище 4 

69 61710.415.5 39343 АНАТЕМА Пасище 10 

70 61710.447.1 26655 ДЕЛИ АЙВАС Пасище 5 

71 61710.525.1 79488 ХЕНДЕМ Пасище 6 

72 61710.94.104 7946 ХЕНДЕМ Пасище 4 

73 61710.94.105 1347 ХЕНДЕМ Пасище 6 

74 61710.522.114 920 ХЕНДЕМ Пасище 5 

75 61710.522.117 5643 ХЕНДЕМ Пасище 5 

76 61710.522.124 2301 ХЕНДЕМ Пасище 5 

77 61710.522.143 4542 ХЕНДЕМ Пасище 5 

78 61710.522.147 9041 ХЕНДЕМ Пасище 5 

79 61710.311.63 3872 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

80 61710.12.98 73558 КУРТЛУДЖА Пасище 6 

81 61710.13.107 151170 КУРТЛУДЖА Пасище 7 

82 61710.13.128 19143 КУРТЛУДЖА Пасище 4 

83 61710.13.130 29764 КУРТЛУДЖА Пасище 7 

84 61710.311.307 2125 АКАЯМА Пасище 4 

85 61710.311.316 73573 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

86 61710.281.2 13410 КАРШИ Пасище 6 

87 61710.311.2 7049 КЕРЕЗЛИК-С Пасище 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред – докладни записки. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към точка втора – текущи, в която искам само да Ви 

информирам, че в Звеното към Общинския съвет в изпълнение на Решение 
№ 589 по Протокол № 44 от проведено на 31 юли 2018 г. заседание на 
Общински съвет-Разград е постъпил Доклад анализ за извършената 
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дейност по Общинска програма за Закрила на детето 2018-2019 г., през 
2018 г. Вносител на този доклад е зам.-кметът и Председател на Комисията 
за детето господин Ердинч Хасанов. Той е на Вашето внимание в звеното. 

Всеки, който иска може да се запознае с неговото съдържание. Всички 

останали материали, които са постъпили в Общинския съвет от 
предишната сесия до комисиите бяха разгледани на заседанията на 
постоянните комисии, единствено този е постъпил след това, за което Ви 

уведомявам в текущи.  

Както и искам да кажа, че всеки от Вас има на банката си един много 

хубав символ във връзка с една традиция, която наистина е изключителна, 
по една мартеница с пожелание за здраве и плодородие на всички и дай 

Боже добри решения в бъдеще. 
С това изчерпваме дневния ред на днешното заседание и в 17:59 часа 

закривам редовната сесия на Общински съвет-Разград. Желая на всички 

хубава вечер.  

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Емине Хасан/ 

 

 

 

 


