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                             П Р О Т О К О Л 

 

                                        № 54 

 

 
От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 30.04.2019 

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

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 25 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха и общинските съветници Емине Хасан, 

Хами Хамиев, Джипо Джипов и Стоян Димитров. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Диана 

Мирчева, Калоян Монев, Рейхан Вели 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, представители 

на общинска администрация, журналисти и граждани. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми дами и господа,  
Христос Воскресе! В светлата седмица, светъл вторник, с пожелание за 

мир, любов и благодат за всички, откривам заседанието на Общински съвет-
Разград, за което са се регистрирали, до този момент, 25 общински съветници. 

По уважителни причини отсъстват общинските съветници – Диана Мирчева, 
Калоян Монев, Рейхан Вели и Фатме Селим. Имаме кворум и можем да взимаме 
решения.  

Информирам Ви, че дежурен секретар на квотен принцип е общинският 
съветник от „Реформаторски блок“- Веселин Спасов. 

Преди да пристъпим към разглеждане на дневния ред за днешната сесия, 
своето искане за изслушване в звеното към Общинския съвет е депозирал 

господин Маню Манев. Виждам, че този път е в залата, така че го каня на 
трибуната. И му напомням, че времето за изказване на граждани пред 

Общинския съвет в началото на заседанията му е в рамките на 5 минути. 

Заповядайте, господин Манев. 
 

Г-н Маню Манев – Гражданин на Община Разград 

Добър ден, дами и господа общински съветници, господин Кмете. 
Честит празник на всички общински съветници и на господин Кмета, и на 

госпожа Председателката на Общински съвет. 
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Значи, искам да Ви кажа нещо друго. Значи, преди 1 година и 4 месеца 
ЕПЖБ 2, „Бели лом“ №60, се санира блока ни. Тъй като мазилката започна да 
пада, значи това явно е некадърна работа на фирмата или…,обръщам внимание 
към Общинския съвет. Става въпрос и за друго, значи интересува ме, 
интересувани от мойте общински гласоподаватели, които ще се явят октомври 

месец, значи нас не ни интересува европейски избори. Вярно ли е, говорим за 
Гецово се продават 3, 300 декара кв.м. Ловна база – стрелбище за 13 200 лв.? 

Значи, аз питам. Не обвинявам никого. Вярно ли е, че продава апартамент на ул. 

„Костур“ за 18 000 лв.? Просто интересува ме, защото това са абсолютна 
безценица, което ако това е вярно – ограбване на общинското имущество. Аз 
предлагам да се наложи мораториум на продажба на земеделски, общински земи 

в гр.Разград. Значи, искам да попитам господин Кмета и госпожа 
Председателката на Общинския съвет, извинявам се госпожо, вярно ли е, че Вие 
миналата година 25 декември, 26, 27 декември, ходили сте в с.Ясеновец и сте 
правили банкет с общински пари. Казвам, вярно ли е? Питам Ви сериозно. 

Второ…Недейте се смя, защото Вие също участвате…, ако това е вярно Вие 
гласувате заедно, говоря за Движението за права и свободи и говоря част от 
„Реформаторския блок“ и за „Кауза Разград“. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Маню Манев – Гражданин на Община Разград 

Моля? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Нали и тебе са те канили. 

 

Г-н Маню Манев – Гражданин на Община Разград 

Не, не са ме канили изобщо за извинение. Питам, става въпрос говоря за 
друго. Значи, говорим за миналата година. Последно, което искам да кажа. 
Значи, 10 общински съветници заедно с Кмета на Разград, Председателката на 
Общинския съвет и заместник кметовете, вярно ли е, че сте били в Албена, 
началото на октомври месец миналата година и спането е струвало 800 лв. на 
ден? Питам Ви, вярно ли е? Значи, Вие сте отказали да присъствате на това 
нещо, ако това е вярно. Значи, и са присъствали двама човека от бившето „БСП“ 

– Анка Георгиева, доколкото имам някаква информация и Рейхан Вели. И 

накрая, което искам да кажа, че ние напускаме Европейския съюз. Значи, 

Европейския съюз за нас не е важен. Значи, 2021 година ще има референдум за 
излизане от Европейския съюз. 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 
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Г-н Маню Манев – Гражданин на Община Разград 

Не, говорим за цяла България. Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, ще помоля за тишина в залата. Дебат не се отваря по 

изказванията на гражданите, които имат право да правят това в началото на 
сесиите на Общинския съвет. Моля за тишина в залата. 

Пристъпваме към разглеждане на дневния ред за днешната сесия, който ви  

е предложен в поканата, в две точки: 

    1. Докладни записки 

    2. Текущи 

Имате ли предложения, въпроси, изказвания във връзка с дневния ред? Не 
виждам такива. Пристъпваме към гласуване на дневния ред за днешното 

заседание. Моля гласувайте.  
 

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

ред се приема. 

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него- докладни записки и 

към разглеждане към първата по Вх.№ 147. 

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

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и  

разпореждане с имоти – общинска собственост за 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 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници,  

Община Разград е собственик на следните поземлени имоти: 

1. с идентификатор 61710.505.7215 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, с административен адрес: гр. Разград, ул. 

„Складова“ № 6; 
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2. № 416, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. Ушинци, 

община Разград, с административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. 

„Бачо Киро“ № 37А; 

3. № 417, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. Ушинци, 

община Разград, с административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. 

“Бачо Киро“ №37Б. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2019 година. 
 За имота в гр. Разград е проявен инвеститорски интерес за учредяване 
право на строеж, а към имотите в с. Ушинци е проявен интерес за закупуването 

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, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното решение: 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

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

51/31.01.2019 г. на Общински съвет Разград, както следва: 
§1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел ІІ  „Прогноза за очакваните 

приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти, общинска собственост“, се прави следното изменение: 
Подточка 1.2 се изменя така: 
„Продажби: 14 броя имота – 121 422 лв.“ 

Подточка 1.3. се изменя така: 
„Вещни права – 8 броя – 224 346 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

§2. В т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, предмет 
на процедури през 2019 година“ се правят следните изменения и допълнения: 

Подточка 1.2 се изменя и допълва, както следва: 
„Продажби – 14 броя“ и се създават нови точки 13 и 14, със следното 

съдържание: 
„13. „Имот № 416, кв. 20А, с. Ушинци, ул. „Бачо Киро“ № 37А – 2176 кв.м. 

14. Имот № 417, кв. 20А, с. Ушинци, ул. „Бачо Киро“ № 37Б – 1224 кв.м.“. 

Подточка 1.3 се изменя и допълва, както следва: 
„Вещни права – 8 броя” и се създава нова точка 8 със следното 

съдържание: 
„8. Имот № 61710.505.7215, гр.Разград, ул. „Складова“ № 6, Бизнес зона 

„Перистър” – 1 892,00 м2”. 

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.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с: 10 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Тъй като по уважителни причини Председателят на 
постоянната комисия по законност отсъства, а нейният заместник - председател 

все още не се е регистрирал към този момент, ще помоля член на комисията – 

Мариан Иванов, да докладва за тази комисия.  
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Само да вметна, че аз не присъствах на 
посоченото заседание и мога да запозная присъстващите с взетите решения, но 

не и с проведените дебати по докладните. Като за докладна записка с Вх.№ 147, 

постоянната комисия подкрепи, като: 3 от членовете са гласували „ЗА“, без 
„против“, и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси по тази докладна записка? Не виждам 

желаещи? Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз имам един въпрос. Въпрос, който тука беше повдигнат преди минути за 
стрелбището в Гецово – в този списък ли е на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненов, заповядайте. 
 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „Общинска собственост и земеделие“ 

Естествено, че е в списъка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, господин 

Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами след като е в този списък, правя предложение: като правим сега 
изменение на тази Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г. – да отпадне и да бъдат променени подточка 1.2, подточка 
1.3 със съответните изменения за отпадане на стрелбището, върху което 

Общинският съвет да наложи мораториум.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност в писмен вид да ни внесете предложението си? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, което означава, че към момента няма да го подложа на гласуване. 
Други изказвания във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 147. Моля 
гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 699 

 

С Решение № 656 по Протокол № 51/31.01.2019 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 следните поземлени имоти: 

1. с идентификатор 61710.505.7215 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, с административен адрес: гр. 

Разград, ул. „Складова“ № 6; 

2. № 416, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. Ушинци, 

община Разград, с административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. 

„Бачо Киро“ № 37А; 

3. № 417, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. Ушинци, 

община Разград, с административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. 

“Бачо Киро“ №37Б. 

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 
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раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА“, „против“ – 1, 

„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 № 51/31.01.2019 г. на Общински съвет Разград, както следва: 

§1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел ІІ  „Прогноза за очакваните 
приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението 

и разпореждането с имоти, общинска собственост“, се прави следното 

изменение: 
Подточка 1.2 се изменя така: 

„Продажби: 14 броя имота – 121 422 лв.“ 

 

Подточка 1.3. се изменя така: 

„Вещни права – 8 броя – 224 346 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

 

§2. В т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2019 година“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

Подточка 1.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Продажби – 14 броя“ и се създават нови точки 13 и 14, със следното 

съдържание: 
„13. „Имот № 416, кв. 20А, с. Ушинци, ул. „Бачо Киро“ № 37А – 2176 

кв.м. 

14. Имот № 417, кв. 20А, с. Ушинци, ул. „Бачо Киро“ № 37Б – 1224 

кв.м.“. 

 

Подточка 1.3 се изменя и допълва, както следва: 

„Вещни права – 8 броя” и се създава нова точка 8 със следното 

съдържание: 
„8. Имот № 61710.505.7215, гр.Разград, ул. „Складова“ № 6, Бизнес зона 

„Перистър” – 1 892,00 м2”. 

 

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

 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме разглеждане на следващата докладна записка с Вх.№ 148. 

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

ОТНОСНО: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  Разград  

през  четвъртото тримесечие  на 2018 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници,  

През четвъртото тримесечие на 2018 г. са получени 79 бр. дарения в 
размер на 43 874 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 8 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 60 020 

лв. 
Издадени са 34 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по 

параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на 
делегираните бюджети и 71 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 

от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет  Разград да 
вземе следното решение: 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  четвъртото тримесечие  
на  2018  г.,  съгласно Приложение № 1.                 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика; ПК по образование и наука; ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности; ПК по социална политика, трудова 
заетост и здравеопазване, ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

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

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

организации. Госпожо Димитрова, да докладвате за постоянната комисия по 

бюджет.  
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Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

На заседанието на  постоянната комисията по бюджет, финанси и 

икономическа политика присъстваха 6 общински съветника, 4 общински 

съветника подкрепиха докладната записка и проекта за решение, „против“ и 

„въздържали се“ – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, да докладвате за постоянната комисия по 

образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.  

Докладна записка с Вх.№ 148 бе разгледана на постоянната комисия по 

образование и бе подкрепена с: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура.  
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, докладната записка бе разгледана на заседание на 

постоянната комисия по култура, с от 4 общо присъстващи члена на комисията 
бе подкрепена с: 3 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, да докладвате за постоянната комисия по 

социална политика.  
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, за околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 
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Поради липса на кворум постоянната комисия не взе решение по 

докладната записка и изрази само становище чрез гласуване по следния начин: 

„ЗА“ – 4, „против“ няма, „въздържали се“ – няма. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. И за законност, господин Иванов. 
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка не беше подкрепена на 
редовно заседание на постоянната комисия по законност, като с: 2 гласа „ЗА“, 1 

– „против“, 1 – „въздържал се“ беше гласуването. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпроса го зададох и на заседание на комисията и ми беше обещано, че 
днес ще получа отговор. В резервирания бюджетен кредит е записано, че за Деня 
на Народните будители са изхарчени 4300 лв. и помолих да ми кажат 
ориентировъчно за какво точно. Предполагам, че има план-сметка за 
празненствата посветени на този ден. Да ни представите тази план-сметка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ“ 

Да, има план-сметка. 4300 лв. допълнително, както е корекцията за 10-ти 

Национален конкурс „Поетични хоризонти на българката“, в т.ч. има празничен 

концерт Акапела на квартет „Славей“, възнаграждение на жури и награди на 
участниците.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 148. Моля 
гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 



12 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 700 

 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за публичните 
финанси промените по общинския бюджет се одобряват от Общинския 

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

на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от 

държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

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

дейностите на делегиран бюджет. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. са получени 79 бр. дарения в 

размер на 43 874 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 8 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 60 020 

лв. 

Издадени са 34 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по 

параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на 

делегираните бюджети и 71 бр. заповеди на ръководителите на 

второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на 

делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.22, 

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

чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет  Разград, 

след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 

1, 

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  четвъртото 

тримесечие  на  2018  г.,  съгласно Приложение № 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. 
 

Приложение № 1 

 
С П Р А В К А 

 

за извършените корекции на бюджета през четвъртото тримесечие на 2018 година 
 

 

Корекции по бюджета 
  

Размер 

/ в лева 
/ 

Направление 

1 2 3 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2018 г.  ДО  31.12.2018 г. 
4 488 384 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, 

приет от Общински съвет на сесия на 

01.02.2018 г.  
                                                               

42 359 254 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 31.12.2018 

г.  
 

                                                                    

46 847 638  лв. 

в това число: 

 4 283 

181 

205 203 

73 925 

22 712 

64 692 

43 874 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  

в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

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

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през четвъртото тримесечие на 2018 година 

43 874 лв. 

 

Дарение от Лиляна Стойчева Атанасова 
за Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания - Разград 

50  функция «Социалнто осигуряване, подпомагате 
и грижи», 

дейност «Дневни центрови за лица с 
увреждания» 

Дарение от Сдружение „Лудогорие“ 

За Регионален исторически музей - Разград 

800 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от Съюз на ветераните от войните 
За Регионален исторически музей - Разград 

500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от „СЕМПЕ 2“ ООД 

За Регионален исторически музей - Разград 

500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от ТРАНС ЕКСПОРТ  КЪМПЪНИ 

За Регионален исторически музей - Разград 

100 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от Моника Иванова Енчева-
Стоянова 
За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Меглена Митева 
За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ - Разград 

50 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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Дарение от Милен Стефанов Димитров 
За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо 

и научно творчество - Разград 

900 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие ” 

Дарение от „Юли транс“ ЕООД 

За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо 

и научно творчество - Разград 

750 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие ” 

Дарение от ЕТ“ТОАН АНЕТА ХУБАНОВА“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЗК“ХАРЦОИ“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „СКС БЪЛГАРИЯ“ ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

250 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „ВАЛИ 10“ ЕООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „КАДМУС“ ЕООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „ИНОКС“ ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Огнян Обрешков 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „Пътно строителство“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Мариела Йорданова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „ТРАНСИНСПЕКТ“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „АГРОТАЙМ“ЕООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

2 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Владимир Ненов Ненов 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Милен Димитров Иванов 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

250 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Християн Павлов Кумбаров  
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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Дарение от Иван Атанасов Джурков 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

20 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ППОК „ЕДИНСТВО“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от благотворителен концерт за 
ремонт на спортната площадка 
За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

1 359 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от благотворителен концерт за 
ремонт на спортната площадка 
За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Уилиям Теодору 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

5 280 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Н.Наков, представител на 
родителите на учениците, които ще пътуват 
до Париж 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

1 175 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Дом на науката и техниката 
За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо 

и научно творчество - Разград 

1 100 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие ” 

Дарение от „Юли транс“ ЕООД 

За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо 

и научно творчество - Разград 

560 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие ” 

Дарение  от Сдружение на българските 
начални учители 

За ОУ“Н.Вапцаров“  - Разград 

65 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Екатерина Александрова 
Портянова 
За Капански ансамбъл - Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от Веселин Валентинов Спасов 
За ППМГ“Акад.Н.Обрешков“  - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ПИБ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

5 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „АГРОМАКСИНВЕСТ“ АД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „МЛИН 97“ АД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ИНГ БАНК 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „АЛКОМЕТ“ АД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

5 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 



17 

 

Дарение от Американски колеж 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

250 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „ДИДАСКО ГРУП“ ЕООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 400 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЛАЙЪНС КЛУБ – Мирослав 
Тодоров Грънчаров 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от КАРСБЕРГ БЪЛГАРИЯ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение  от Сдружение на българските 
начални учители 

За ОУ“Н.Вапцаров“  - Разград 

35 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение  от благотворителен концерт за 
ремонт на спортна площадка 
За ОУ“Н.Вапцаров“  - Разград 

1210 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Екатерина Александрова 
Портянова 
За Капански ансамбъл - Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от НЧ“Напредък 1901“ 

За Капански ансамбъл - Разград 

150 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 020 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Борислав Георгиев Танев  
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от РЕМКО 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЕКОАЛ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

150 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ВЛАСОВИ АГРО 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от нотариус Роска Иванова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Пламен Пеев 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЕЛЕКТРОРЕСУРС 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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Дарение от КЛИМА СТИЛ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЙОТОВ ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от МЕЛИСА ТЕКСТИЛ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Веселина Ненова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от магазин за мебели на ул. "Васил 

Левски" 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от "Апростил" ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Стоян Димитров 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

40 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Станчо Минков 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

150 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Росица и Драгомир Друмеви 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЗПК "3 март", с. Костанденец 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Румен Димитров 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Рибарски магазин" Неомил“ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

50 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЕТ"Юпи - Никола Христов" 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

150 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Тошко Тодоров 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

110 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Милен Камбуров 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

60 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Ренета Станчева 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

1 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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Дарение от Анелия Георгиева 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Йордан Тачев 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от нотариус Росица Кирилова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

20 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЕТ "Лейбер" с.Старо село, 

Мехмед Мухарем 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 

50 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Александър Прокопиев 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Цветан Керчев 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от нотариус Виолета Тодорова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

500 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Тинка Обрешкова 
За ОУ“В.Левски“ - Разград 

20 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през четвъртото тримесечие на 2018 година 

60 020 лв. 

 

За организацията на 1 ноември – Ден на 
народните будители 

4 300 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За ремонтни работи на Колодрум – 

гр.Разград 

8 515 Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“, 

дейност «руг идейности по жилищното 

строителство» 

За организация и провеждане на селския 
празник на с.Островче 

500 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност”Други дейности по икономиката“ 

За текущ ремонт на съществуващ газопровод 

към котелна инсталация на ПГПЧЕ“Екзарх 

Йосиф“ – Разград 

8 502 Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“, 

дейност «руг идейности по жилищното 

строителство» 

За насипване на трошен камък на подход за 
гробищен парк с.Киченица и на част от 
улици „Асеница“ и „3-ти март“ в с.Пороище 

19 200 Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“, 

дейност «Ремонт и поддържане на улици» 

За закупуване на ветеринарно-медицинско 

оборудване и инструменти за обзавеждане на 
кастрационния център към Приюта за 
безстопанствени кучета 

13 978 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ 
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За издръжка  4 100 Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“, 

дейност «Осветление на улици и площади» 

За други възнаграждения и плащания и 

осигуровки 

925 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през четвъртото тримесечие на 2018 година 

 

Заповед № ФД-118-54/25.10.2018 г. на 
Директора на ОУ“О.Паисий“-с.Дянково 

 

 

 

-2 389 

+539 

+1850 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1282/18.10.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

-4 000 

-4 000 

 

+8 000 

 

-7 000 

-10 000 

 

+17 000 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1324/26.10.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и 

почивно дело“- Разград 

 

 

+2 600 

-2 600 

Функция“Образование“ 

дейност”Столове“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-15-65/26.10.2018 г. на 
Директора на ЦПЛР-Ученическо 

общежитие – Разград 

 

 

-10 500 

+10 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1336/30.10.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

за ЦПЛР- Център за ученическо, техническо 

и научно творчество - Разград 

 

 

 

-10 

+10 

 

 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност“Центрове за подкрепа за личностно 

развитие”– ДД  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност“Центрове за подкрепа за личностно 

развитие”– ОД  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 59/21.10.2018 г. на Директора на 
Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-3 000 

+3 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 19/31.10.2018 г. на Директора на 
ДГ № 2 

 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-2 355 

+2 355 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

Заповед № 1346/31.10.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За Капански анкамбъл - Разград 

 

 

-1 637 

 

+1 637 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 45/31.10.2018 г. на Директора на 
ДГ № 14 

 „Славейче“ – Разград 

 

 

-3 510 

+3 510 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“  

Заповед № ФС-02-67/31.10.2018 г. на 
Директора на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-

с.Ясеновец 

 

 

 

-796 

+796 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1352/02.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-2 569 

+2 569 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1367/06.11 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Бизнес зона „Перистър“ - Разград 

 

 

 

-2 500 

+2 500 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 1422/19.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

 

 

 

-2 260 

+2 260 

 

 

-3 674 

+3 674 

 

 

-1 460 

+1 460 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната 
сигурност“- ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ 

- ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед 1472/27.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

+30 000 

-30 000 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 37/20.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

-2 736 

+2 736 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 1583/30.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР - Център за ученическо, 

техническо и научно творчество – Разград 

 

 

-600 

+600 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 1584/30.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР - Център за ученическо, 

техническо и научно творчество – Разград 

 

 

-10 

+10 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Програми за временна заетост“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № 1584/30.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и 

почивно дело“- Разград 

 

 

+4 000 

-6 100 

+2 100 

Функция“Образование“ 

дейност”Столове“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1581/30.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

 

 

 

 

 

-14 831 

+14 831 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1580/30.11.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

-210 

+340 

-130 

 

 

-1 875 

+1 875 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции““ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-083-1/27.11.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“- Разград 

 

 

-318 

 

+318 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-083/27.11.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“- Разград 

 

 

 

-1 800 

+580 

 

+1 220 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФД-127-63/20.11.2018 г. на 
Директора на ОУ“О.Паисий“-с.Дянково 

 

 

 

-3 218 

+2 170 

-1 048 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № РД-15-77/27.11.2018 г. на 
Директора на ЦПЛР-Ученическо 

общежитие – Разград 

 

 

-165 

+165 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № ФС-02-84/29.11.2018 г. на 
Директора на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-

с.Ясеновец 

 

 

 

-5 000 

-10 836 

+15 836 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 80/29.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 14 „Славейче“ - Разград 

 

 

-7 200 

+7 200 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-152-152/29.11.2018 г. на 
Директора на ПГССХВТ“А.Кънчев“ – 

Разград 

 

 

 

-1 313 

+1 313 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки 

за професионална подготовка“ – ДД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 75/30.11.2018 г. на Директора на 
Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

-5 483 

+5 483 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 99/30.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-691 

+691 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 98/30.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

+45 000 

-45 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 1592/04.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР - Център за ученическо, 

техническо и научно творчество – Разград 

 

 

+14 000 

-14 000 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1591/04.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Общински пазари Разград“ 

 

 

 

-2 500 

+2 500 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Общински пазари и тържища“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 1590/04.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР – УСШ“Р.Бухтев“ – Разград 

 

 

+2 100 

+1 860 

 

-3 960 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 42/30.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

-57 

+57 

 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № 50/30.11.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-5 948 

+1 695 

+49 

 

+4 204 

 

-600 

+600 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1613/06.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-2 700 

+2 700 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-170-170/12.12.2018 г. на 
Директора на ПГССХВТ“А.Кънчев“ – 

Разград 

 

 

+500 

+260 

 

-760 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1647/14.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград – разпределение на резерв 
За отдел „Образование“ 

 

 

 

-3 250 

-74 687 

 

 

+5 858 

+4 000 

+1 149 

 

+11 242 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД - резерв 
§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-102-1/11.12.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“ – Разград – 

разпределение на резерв 

 

 

 

+6 018 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № РД-23-067/10.12.2018 г. на 
Директора на ППМГ“Акад.Н.Обрешков“-

Разград  - разпределение на резерв 

 

 

 

+6 481 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 118/06.12.2018 г. на Директора 
на ОУ“Кирил и Методий“-с.Киченица -
разпределение на резерв 

 

 

 

+705 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 
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Заповед № РД 15-92/11.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Н.Вапцаров“-Разград  -

разпределение на резерв 

 

 

 

+3 000 

 

+3 921 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФС-02-100/10.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-

с.Ясеновец-разпределение на резерв 

 

 

 

-1 850 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № ФД-135-71/11.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“ Отец Паисий“-с.Дянково 

-разпределение на резерв 

 

 

 

+1 321 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 97/11.12.2018 г. на Директора на 
ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград-

разпределение на резерв 

 

 

 

+5 640 

 

+1 118 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 646/12.12.2018 г. на Директора 
на ОУ“Н.Икономов“-Разград -

разпределение на резерв 

 

 

 

+1 202 

+6 802 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 909-29/12.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Д-р П.Берон“-с.Осенец -

разпределение на резерв 

 

 

 

+768 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФД 168-075/12.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Елин Пелин“-с.Стражец  -

разпределение на резерв 

 

 

 

+667 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 73/07.12.2018 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“-с.Раковски  -

разпределение на резерв 

 

 

 

+1 409 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 218/14.12.2018 г. на Директора 
на ОУ“И.Тургенев“-Разград -разпределение 
на резерв 

 

 

 

+3 486 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № РД-08-154/11.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“В.Левски“-Разград  -

разпределение на резерв 

 

 

 

+8 846 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-135/13.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Отец Паисий“-Разград  -

разпределение на резерв 

 

 

 

+2 454 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 



26 

 

Заповед № 52/13.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-2 435 

-152 

-2154 

 

+4 741 

 

-4 321 

-1 040 

+2 403 

+2 958 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1664/19.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

По бюджета на кметство Дянково 

 

 

 

-300 

+300 

 

-513 

+513 

 

 

 

+569 

-740 

+171 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № 1665/19.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По бюджета на кметство Дянково  

 

 

 

 

-514 

-95 

 

 

 

-3 117 

-35 

-715 

 

 

 

 

-244 

 

 

+514 

+95 

 

 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 
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+3 117 

+35 

+715 

 

 

 

 

+244 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 1663/19.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР – Ученическа спортна школа 
„Р.Бухтев“– Разград 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1693/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

за ЦПЛР- Център за работа с деца - Разград 

 

 

 

+1 800 

-500 

-1 300 

 

+350 

-350 

функция”Образование”,  

дейност“Центрове за подкрепа за личностно 

развитие”– ДД  

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 1698/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

 

-6 500 

-1 020 

+1 020 

+6 465 

+35 

 

 

+1 100 

-1 100 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № РД-15-99/27.12.2018 г. на 
Директора на ЦПЛР-Ученическо 

общежитие – Разград 

 

 

-10 359 

-3 840 

-2 761 

 

+16 960 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 115/21.12.2018 г. на Директора 
на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград 

 

 

 

+8 300 

-4 600 

+4 600 

-8 300 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № ФД-148-85/27.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“ Отец Паисий“-с.Дянково  

 

 

 

-4 511 

+3 812 

+699 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-99/28.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Н.Вапцаров“-Разград   

 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 916-36/31.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Д-р П.Берон“-с.Осенец  

 

 

 

+105 

-105 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-202-202/27.12.2018 г. на 
Директора на ПГССХВТ“А.Кънчев“ – 

Разград 

 

 

+346 

-11 789 

+11 443 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 90/27.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

+998 

-998 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 60/13.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

+2 465 

-91 

-2 374 

 

 

-11 000 

-3 673 

+8 923 

+5 780 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 78/21.12.2018 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“-с.Раковски   

 

 

 

+733 

-733 

-1 082 

+1 082 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФС-02-221/28.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-

с.Ясеновец 

 

 

 

-171 

+171 

+1 343 

+1 343 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 109/20.12.2018 г. на Директора 
на ДГ 

 № 14 „Славейче“ - Разград 

 

 

+1 118 

-617 

 

+501 

 

-2 369 

-296 

+296 

+2 369 

 

+1 000 

-1000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1696/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

-2 600 

+2 600 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 

Заповед № 70/28.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

+3 794 

-2 416 

+1 566 

 

-2 944 

 

+972 

-1 334 

+362 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 58/27.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+1 352 

-68 

 

-1 284 

 

+5 182 

-2 079 

+2 471 

 

-5 574 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1697/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Бизнес зона „Перистър“ - Разград 

 

 

 

+1 240 

-1 830 

+760 

 

-170 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № РД 15-114/31.12.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“- Разград 

 

 

 

+34 692 

-20 057 

-711 

 

-13 978 

+114 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 40-00 „Стипендии“ 

Заповед № РД 15-114-3/31.12.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“- Разград 

 

 

 

 

-1 

+1 

функция”Образование”,  

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФД 173-080/31.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“Елин Пелин“ – с.Стражец 

 

 

 

+750 

-750 

-550 

+550 

+413 

-413 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 63/31.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-4 458 

+834 

+3 624 

 

 

+12 740 

-2 230 

-10 510 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 116/31.12.2018 г. на Директора 
на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-691 

-4 882 

 

+5 573 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 115/31.12.2018 г. на Директора 
на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-1 553 

+1 553 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 649/31.12.2018 г. на Директора 
на ОУ“Н.Икономов“-Разград  

 

 

 

+2 135 

+259 

+2 140 

 

-19 014 

+30 

 

+14 450 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1/03.01.2019 г. на Директора на 
Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-5 951 

+924 

 

+5 027 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 55/21.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 „Осми март“ – с.Дянково 

 

 

+2 558 

-1 206 

 

-1 352 

 

+4 659 

-734 

+1 814 

 

--5 739 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“  

Заповед № 63/21.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 3 „Приказка“ - Разград 

 

 

-836 

+836 

 

 

+2 549 

+1 210 

+1 339 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

 дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 137/21.12.2018 г. на Директора 
на ОУ“Кирил и Методий“-с.Киченица 

 

 

 

-50 

+50 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

Заповед № 1689/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-55 

+55 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 
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Заповед № 1688/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ЦПЛР - Център за ученическо, 

техническо и научно творчество – Разград 

 

 

+10 676 

-10 676 

 

-500 

+500 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

дейност”Център за подкрепа за личностно 

развитие“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-114-4/31.12.2018 г. на 
Директора на СУ“Хр.Ботев“- Разград 

 

 

+4 707 

+23 

+11 

 

-4 741 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието“ – 

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-78/21.12.2018 г. на 
Директора на ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – 

Разград 

 

 

 

+13 514 

+201 

+8 291 

 

-34 354 

+12 750 

 

 

 

-11 674 

+11 674 

 

-115 

+115 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Спорт за всички“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 41/31.12.2018 г. на Директора на 
ДГ № 2 

 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-3 000 

-44 

+2 160 

 

+974 

 

-200 

-2 145 

 

+2 345 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“  
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Заповед № 1690/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За Капански анкамбъл - Разград 

 

 

-14 000 

+7 000 

+7 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 84/31.12.2018 г. на Директора на 
ДГ 

 № 4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-1 240 

+2 287 

-1 015 

 

-32 

 

+1 755 

+784 

-429 

 

-2 110 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“  
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Заповед № 1692/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-6 417 

-4 362 

+4 610 

 

+8 885 

-183 

 

-732 

 

-1 801 

 

+343 

-848 

 

+702 

-242 

 

+45 

 

+2 921 

+2 322 

 

+8 900 

-34 

 

-14 109 

 

 

-3 759 

-2 344 

 

+12 267 

-6 164 

 

+347 

-347 

 

 

-2 478 

-193 

+2 866 

 

+364 

-284 

 

-275 

 

-2 427 

-2 178 

 

+4 769 

-7 

 

-157 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Център за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата“  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Домове за възрастни хора с увреждания“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“  

 

дейност”Дневен център за възрастни хора с 
увреждания“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Център за работа с деца на улицата“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 
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-23 831 

+1 712 

-3 497 

 

+25 979 

-363 

 

 

 

 

 

 

 

 

-800 

+800 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Звено  „Майка и бебе“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

дейност”Звено  „Майка и бебе“ – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“дейност” 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1687/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-17 641 

+15 786 

+1 855 

 

-10 000 

-4 000 

 

+14 000 

 

+808 

-808 

 

 

-23 090 

+1 173 

-631 

 

+22 958 

-60 

 

-350 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – 

ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Други дейности по образованието” – 

ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 40-00 „Стипендии“ 

Заповед № 105/19.12.2018 г. на Директора 
на ДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-1 222 

+1 222 

+2 654 

 

-2 654 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 105/19.12.2018 г. на Директора 
на ДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-1 553 

-1 547 

+3 946 

 

-846 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” -  ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1691/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и 

почивно дело“ 

 

 

-1 500 

+1 500 

функция”Образование”,  

дейност”Столове” -  ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № рд-09-01/03.01.2019 г. на 
Директора на ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

 

+148 

-93 

-55 

 

-3 557 

+3 557 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 2/03.01.2019 г. на Директора на 
Регионална библиотека“Проф.Б.Пенев“- 

Разград 

 

 

 

-63 

-1 545 

+3 774 

 

+2 483 

+172 

-4 649 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед № РД 08-159/28.12.2018 г. на 
Директора на ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

-33 720 

 

+33 720 

 

+277 

-277 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – 

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

Заповед № РД-151/04.01.2019 г. на 
Директора на ОУ“Отец Паисий“-Разград   

 

 

 

-15 888 

+79 

 

+10 823 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

 §§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 1686/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За ОП“Ремонтстрой“ - Разград 

 

 

 

 

 

-2 912 

+2 912 

-9 935 

+9 935 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 232/28.2018 г. на Директора на 
ОУ“И.Тургенев“ – Разград 

 

 

+1 323 

-1 220 

-103 

 

 

 

-6 662 

+7 994 

+5 159 

 

-7 313 

+822 

 

+601 

+2 530 

--3 131 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

Заповед № 1703/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

За Общински културен център - Разград 

 

 

-2 111 

+611 

+1 500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 28/21.12.2018 г. на Директора на 
Спортно училище-Разград 

 

 

+17 000 

+1 785 

 

-18 885 

+100 

 

 

 

+795 

-795 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“  

§§ 10-00 „Издръжка“  

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 1702/28.12.2018 г. на Кмета на 
Община Разград 

 

 

 

-72 100 

+72 100 

 

 

 

-28 400 

+28 400 

 

-14 960 

+14 960 

 

 

-10 

+10 

 

 

-300 

+300 

 

-1 700 

+1 700 

 

 

-450 

+450 

 

-100 

+100 

 

-680 

+680 

 

-50 

+50 

 

 

+1 595 

+65 

 

-8 045 

+6 745 

 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

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

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Отбранително-мобилизационна 
подготовка“- ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли “ - ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

дейност”Детски ясли“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ 

- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ 

- ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Клубове на пенсионери и инвалиди“-

ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 
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-15 655 

 

 

 

 

-170 

+170 

 

 

 

 

 

-340 

+340 

-110 

+110 

-3 490 

+3 490 

 

 

 

-455 

+455 

 

 

-1 260 

+1 260 

-20 

+20 

-700 

+700 

 

 

+2 600 

-3 760 

+1 160 

 

+430 

-430 

 

 

 

 

+700 

+150 

 

-850 

 

+5 330 

-18 130 

+12 800 

 

 

+2 040 

дейност“Други дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане“-ДД 

§§ 42-00  «Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата» 

дейност“Други дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане“-дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

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

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка»  

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“-ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

дейност”Управление и контрол на дейностите 
по опазване на околната среда“-ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка»  

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка»  

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и 

социалния отдих“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“ 

дейност”Радиотранслационни възли“ - ОД 
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-2 850 

-100 

+100 

-100 

+100 

+2 850 

 

-1 100 

+1 100 

 

-1 070 

+1 070 

 

 

 

-350 

+350 

-600 

+600 

 

 

+15 655 

 

 

 

-3 850 

+3 850 

 

-180 

+180 

 

 

+2 508 

-144 

 

-3 012 

+360 

 

дейност”Зоопаркове“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по културата“ - ДД 

§§ 10-00 „Издръжка 

 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

§§ 10-00 „Издръжка 

 

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

§§ 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“ 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“ 

 

 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане докладна записка с Вх.№ 149. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община 
Разград 
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ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници,  

В изпълнение на Решение № 52 на Министерски съвет  от 31.01.2019 г. за 
бюджетната процедура за 2020 г. Община Разград изготви бюджетна прогноза за 
периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности.  Бюджетната прогноза е изготвена в съответствие с 
изискванията на Закона за публичните финанси, указанията на Министерство на 
финансите, дадени с Писмо № БЮ-1 от 08.02.2019 г., основните допускания, 
дадени в РМС № 928 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени в 
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и 

Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет. 

1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове данъци и 

приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград данъчни ставки и таксите и цените на услуги в 
Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Разград. Направена е реалистична оценка на 
собствените приходи и анализ на събираемостта им през последните години, 

като са изключени приходите с еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 08.02.2019 г. указания като база за 
разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за 
капиталови разходи за периода 2020-2022 г. са заложени  одобрените със ЗДБРБ 

за 2019 г. размери. 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 

08.02.2019 г.; 
• Основните допускания, дадени в РМС № 928 от 20.12.2018 г. 

за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2019-2021 г.; 

• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 
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Разходите за периода 2020-2022 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 
местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на разходи, 

за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на разходите е 
разработена по функции и групи и по показатели от Единната бюджетна 
класификация за 2019 г. 

Съгласно чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси Общинският съвет 
одобрява бюджетната прогноза по предложение на Кмета на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от 
Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба № 15 за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, предлагам Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

 Одобрява бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Разград, 

както следва: 
1. Прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на Община Разград, съгласно Приложение № 1. 

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2020-2022 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 2. 

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

разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 3. 

4. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна 
заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на Община Разград, 

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

5. Справка за приходите от концесии по бюджета на Община 
Разград за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 5. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички постоянни 

комисии: ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации; 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината; ПК по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване; ПК по образование и наука; ПК по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности; ПК за 
младежта, спорта и туризма и ПК по международно сътрудничество. Госпожо 

Димитрова, да докладвате за постоянната комисията по бюджет.  
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Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК  

Благодаря Ви. Разглежданата докладна записка беше подкрепена в ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика: 4 общински съветника гласуваха 
„ЗА“, „против“, и „въздържали се“ – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, за общинската собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за законност.  
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Настоящата докладна записка не е подкрепена, като с 2 гласа „ЗА“, 1- 

„против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК  

С 6 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и 2-ма „въздържали се“ е подкрепена. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, за околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК  

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Отново поради липса на кворум, постоянната комисия не взе решение по 

докладната записка и изрази само становище чрез гласували по следния начин:  

гласували „ЗА“- 4, „против“, и „въздържали се“ няма. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по социална 
политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК  
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С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за постоянната комисия по образование и 

наука. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК по образование и наука 
Докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по образование и 

бе подкрепена с: 6 гласа „ЗА“, без„против“ и „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура.  
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК  

Докладната записка и проекта за решение към нея бяха подкрепени с: 3 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за младежта и 

спорта.  
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с: 3 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, ще Ви помоля да докладвате и за 
постоянната комисия по международно сътрудничество тъй като нейният 
Председател отсъства по уважителни причини.  

 

Г-жа Янка Георгиева – зам.-председател на ПК  

Да, благодаря. С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 149. Моля 
гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

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 отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 701 

 

В изпълнение на Решение № 52 на Министерски съвет  от 31.01.2019 г. 
за бюджетната процедура за 2020 г. Община Разград изготви бюджетна 
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прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности.  Бюджетната прогноза е изготвена в 

съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, указанията 

на Министерство на финансите, дадени с Писмо № БЮ-1 от 08.02.2019 г., 
основните допускания, дадени в РМС № 928 от 20.12.2018 г. за одобряване 
на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2019-2021 г. и Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

 

1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 
данъци и приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград данъчни ставки и таксите и 

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи и анализ на 

събираемостта им през последните години, като са изключени приходите с 
еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 08.02.2019 г. указания като 

база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата 

субсидия за капиталови разходи за периода 2020-2022 г. са заложени  

одобрените със ЗДБРБ за 2019 г. размери. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 

08.02.2019 г.; 
• Основните допускания, дадени в РМС № 928 от 20.12.2018 

г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.; 
• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 

Разходите за периода 2020-2022 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 

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

разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на 

разходите е разработена по функции и групи и по показатели от Единната 

бюджетна класификация за 2019 г. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.22, 

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

чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от 

Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община 

Разград, както следва: 

1. Прогноза на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Разград, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2020-2022 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 2. 

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

разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на Община 

Разград, съгласно Приложение № 3. 

4. Справка за ефекта от увеличението на минималната 

работна заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на Община 

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

5. Справка за приходите от концесии по бюджета на Община 

Разград за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 5. 

 

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

 

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

Административен съд Разград. 
 

 

/Приложение с №№ от 1 до №5 са  неразделна част от Решение №701 и 

са приложени към протокола в отделен файл./ 

 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме разглеждане на докладна записка с Вх.№ 150. 



48 

 

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

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираната територия - /трасе/ за прокарване на 

Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс 
България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в 

землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/, по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Може ли по процедура? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, за процедура, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Предлагам докладна записка № 150 и № 151, тъй като са сходни, да бъдат 
представени едновременно от вносителя и разисквани поотделно. И.. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само да кажа, че едната е одобряване на подробен устройствен план, 

другата е разрешение за изготвяне на подробен устройствен план.  

 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Добре, защото щях да предложа и за следващи – имаме три сходни 

докладни с №№ 152, 153 и 168 мисля, че беше.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ще бъда бърз. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тези могат да бъдат докладвани заедно, разглеждани заедно и гласувани 

поотделно.  

 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Да, № 152, № 153 и № 168 са сходни. После ли да ги предложа? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Нека да приключим с разглеждането на тази докладна записка и ще взема 
предвид Вашето процедурно предложение. Заповядайте, доктор Василев, да ни 

запознаете с докладната записка.  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински съветници,  

Постъпило е Искане от „Нетуоркс – България“ ЕООД за одобряване на 
ПУП за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни съобщения  в 
землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/, по реда на Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/. 

Представен е проект, дадени са общинските имоти-поземлени през, които 

трябва да мине. Трасето е с дължина 15 900 м и общ сервитут от 15 900 кв.м. и 

се разполага в обхвата на местни и полски пътища, пасища и мери.  

Към проекта са приложени съгласувателни становища от 
експлоатационните дружества. 

Проекта е разгледан от Общинския експертен съвет по устройство на 
територията, който с Протокол № 2/24.01.2019 г. е допуснал проекта за 
обявяване.  

Проекта е обявен на всички заинтересовани лица с обявление, 
публикувано в Държавен вестник бр. 13 от 12.02.2019 г., в сайта на Община 
Разград на 13.02.2019 г., както и на таблото за обяви и във вестник „Екип 7“ на 
15.02.2018 г. 

В законоустановения срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, не са направени 

възражения, предложения и искания по проекта.  
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, 

ал.1 във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на 
територията и чл.50, ал.1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 

1. Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 
територията на Община Разград /в землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. 
Благоево/, през следните общински поземлени имоти, няма да ги изреждам и 

през имот държавна собственост. 
Трасето е с дължина 15 900 м. и общ сервитут от 15900 кв.м. и се 

разполага в обхвата на местни и полски пътища, пасища и мери, съгласно 

изготвения парцеларен план. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”, в 7-

дневен срок от приемането му. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината и ПК по управление на 
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общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

Господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Докладната е подкрепена с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържал се“. 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Предложения, 
изказвания във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към 

гласуване на докладна записка с Вх.№ 150. Моля гласувайте.  
 

           Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 702 

 

С Решение № 594 по Протокол № 45/28.08.2018 г. на Общински съвет 

Разград е одобрено заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план и е разрешено изработването на Проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 

електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 

територията на Община Разград /в землищата на с. Гецово, с. Балкански и 

с. Благоево/.  

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2117-ОбС-1 от 

23.01.2019 г. от „Нетуоркс – България“ ЕООД, гр. Русе, представлявано от 

Свилен Руменов Максимов – управител на дружеството, за одобряване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната 

територия - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 

електронни съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе на 

територията на Община Разград /в землищата на с. Гецово, с. Балкански и 

с. Благоево/, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Представен е проект за Подробен устройствен план - парцеларен план 

на елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване на 

Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – 
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България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в 

землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/, през следните 
общински поземлени имоти: 

- 18589.12.355 – полски път; 18589.15.153 – полски път; 18589.15.259 – 

полски път; 18589.15.272 – полски път; 18589.17.272 – полски път и 

18589.21.155 – полски път в землището с. Гецово; 

- 000378 – полски път; 000381 – полски път; 000386 – полски път; 

000394 – полски път и 110016 – полски път в землището с. 
Балкански; 

- 000054 – полски път; 000055 – пасище, мера; 020031 – полски път; 

021010 – полски път и 023019 – полски път в землище с. Благоево, 

и през имот държавна собственост 000070 – път III клас, в землището с. 
Благоево. 

Трасето е с дължина 15 900 м и общ сервитут от 15 900 кв.м. и се 
разполага в обхвата на местни и полски пътища, пасища и мери.  

Към проекта са приложени съгласувателни становища от 

експлоатационните дружества. 

Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията, който с Решение № VІІ по Протокол № 

2/24.01.2019 г. е допуснал проекта за обявяване.  
Проектът за Подробен устройствен план е обявен на всички 

заинтересовани лица с обявление, публикувано в Държавен вестник бр. 13 

от 12.02.2019 г., в сайта на Община Разград на 13.02.2019 г., както и на 

таблото за обяви и във вестник „Екип 7“ на 15.02.2018 г. 
В законоустановения срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, не са 

направени възражения, предложения и искания по проекта.  

Съгласно чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи 

/ЗОЗЗ/ трасето не подлежи на утвърждаване. 
Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение № ІV по Протокол № 5/21.03.2019 год. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22, 

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

чл.129, ал.1 във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за 

устройство на територията и чл.50, ал.1 от Закон за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет 

Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване на 

Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – 

България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в 
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землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/, през следните 
общински поземлени имоти: 

- 18589.12.355 – полски път; 18589.15.153 – полски път; 18589.15.259 – 

полски път; 18589.15.272 – полски път; 18589.17.272 – полски път и 

18589.21.155 – полски път в землището с. Гецово; 

- 000378 – полски път; 000381 – полски път; 000386 – полски път; 

000394 – полски път и 110016 – полски път в землището с. 
Балкански; 

- 000054 – полски път; 000055 – пасище, мера; 020031 – полски път; 

021010 – полски път и 023019 – полски път в землище с. Благоево, 

и през имот държавна собственост 000070 – път III клас, в землището с. 
Благоево. 

Трасето е с дължина 15 900 м. и общ сервитут от 15900 кв.м. и се 
разполага в обхвата на местни и полски пътища, пасища и мери, съгласно 

изготвения парцеларен план. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”, в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

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 на чл.215 от ЗУТ, в 30-

дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред 

Административен съд Разград, чрез органа издал акта. 

 

 

/Подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура е неразделна част от Решение №150 и е 

приложено към протокола в отделен файл./ 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладни записки с вх.№№ 151, 152, 153 

и 168, които са идентични по своето съдържание. Предложението беше 
направено от госпожа Елка Неделчева – общински съветник от „БСП“. 

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

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 
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Доктор Василев, ще Ви помоля да докладвате тези четири докладни 

записки с входящи номера, които изброих. Заповядайте.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Първата, искане от „Скат Телеком" за издаване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план Приложени са документи: 

- Задание; 
- Съгласувателно становище; 
- Писма от дружествата;  
- Предложение за създаване на ПУП. 

Обща дължина от 3196 м, през имоти публична и частна общинска 
собственост. Проекта предвижда изграждане на нови сградни отклонения, 
изграждане на подземни отклонения до ел. стълбове и монтиране на нови 

кабелни шкафове. 
Искането се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява 

едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 
„Скат Телеком" e представило Задание за разрешение за изработването на 

Подробен устройствен план /ПУП/. 

Предвид гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното решение: 
1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – План схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 
Телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград  

2. Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – 

План схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ 

ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград, с обща дължина от 3196 м и общ 

сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична и частна общинска собственост  
3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 
интернет страницата на Община Разград. 

Завърших по тази. Да продължавам ли?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Искане от Алкин Реджеб Хасан за издаване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот, 
община Разград, м. „Изгрев“, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“. 

Приложени са: 
- задание; 
- предложение за създаване на ПУП; 
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- влязло в сила Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за 
опазване на земеделските земи;  

- Скица; 
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот. 
Представил е господин Хасан задание за разрешение за изработването на 

подробен устройствен план. Със заданието се установява териториалния обхват 
на плана, чието допускане се иска. Имота се обслужва от полски път. 
ел.захранен и водоснабден е и ще се ползва за изграждане на еднофамилна 
жилищна сграда и постройки на допълващото застрояване, като се запазва и 

съществуващата вилна сграда в имота. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота - земеделска земя за неземеделски нужди по реда на 
Закона за опазване на земеделските земи. 

Предвид гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното решение: 
1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен 

план, община Разград, м. „Изгрев“, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“ 

2. Разрешава изработването на проект за нискоетажно жилищно 

строителство“ на собствен поземлен имот, м. „Изгрев“, собственост на Алкин 

Реджеб Хасан. 

3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 
интернет страницата на Общината. 

Завърших по тази. 

Следващата е, искане от Фейме Османова Фаик за издаване на разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план, община Разград, м. „Малкия 
хълм“, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на 
трайно ползване – „лозе“. Приложени са същите документи, като предходните.  

Имота се обслужва от полски път, ел. захранен и водоснабден е и ще се 
ползва за изграждане на еднофамилна жилищна сграда и постройки на 
допълващото застрояване, като се запазва и съществуващата вилна сграда в 
имота.  

Предвид гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното решение: 
1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – план по кадастралната карта на гр.Разград, община Разград, м. „Малкия 
хълм“, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на 
трайно ползване – „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план за 
нискоетажно жилищно строителство на собствен поземлен имот  по 

кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Малкия хълм“, 

собственост на Фейме Османова Фаик. 

3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 
интернет страницата на Общината. 
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Завърших по тази.  

Искане от Красимир Илиев Коджахристов и Тайфун Тюре за издаване на 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план. Приложени са 
същите документи. 

Имота се обслужва от полски път. Електрозахранването ще се осигури от 
дизел-агрегат и фотоволтаични панели. Водоснабдяването ще се осъществи от 
резервоар за битови нужди, зареждан с водоноска, а за питейни нужди ще се 
използва бутилирана вода. 

Предвижда се да се промени предназначението на част от имота - 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 
земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното решение: 
1. Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване на част от съсобствен поземлен имот, община 
Разград, м. „Простор“, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и 

начин на трайно ползване – „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно строителство, 

собственост на Красимир Илиев Коджахристов и Тайфун Тюре. 
 3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 
интернет страницата на Общината. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Само Докладна записка с вх.№ 151 е разгледана и в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол. Така че, господин Анастасов, да докладвате за нея. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладна записка с Вх.№ 151 е подкрепена с: 9 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. И четирите докладни записки, които ни бяха докладвани току-

що са разглеждани в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
общината. Господин Христов, да ни докладвате за становището на комисията.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Докладна записка, с която се иска разрешение за изготвяне на ПУП от 
„Скат Телеком“ или това е № 151, е приета: със 7 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и без 
„въздържали се“. Останалите докладни – 152, 153 и 168 са подкрепени с: 9 гласа 
„ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, предложения 
във връзка с докладните записки? Няма такива. Пристъпваме към гласуване на 
първата от тях с Вх.№ 151. Моля гласувайте.  

 

           Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 703 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-2 от 18.02.2019 г. 
от „Скат Телеком" ООД, гр. Попово, представлявано от инж. Гани 

Димитров Ганев, съгласно Договор от 04.02.2019 г. за упражняване на 

консултантска услуга на основание чл.142, чл.166 и чл.168 от ЗУТ, за 

издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

План схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 

телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград от съществуваща 

кабелна мрежа до крайни потребители по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План 

схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат Телеком“ 

ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград; 

- Съгласувателно становище с рег. № 95-С-293 от 11.09.2018 г. на 

„БТК“ ЕАД, гр. София; 

- писмо изх. № К-EDN-5172 от 06.08.2018 г. от „Електроразпределение 
Север“ АД, гр. Варна; 

-писмо изх. № ОМ-Е2001-734/23.04.2018 г. от „Овергаз мрежи“ АД; 

-писмо изх. № ВК-02-323/09.08.2018 г. от „Водоснабдяване-Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград; 

- Предложение за създаване на ПУП - План схема /трасе/ за 

изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр.Попово 

на територията на гр. Разград от съществуваща кабелна мрежа до крайни 

потребители. 

План схемата /трасето/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на 

„Скат Телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград е с обща 

дължина от 3196 м и общ сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична и 

частна общинска собственост. Проекта предвижда изграждане на нови 

сградни отклонения, изграждане на подземни отклонения до ел. стълбове 
НН и монтиране на нови кабелни шкафове. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 
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за ПУП се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета 

на общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 

задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с разрешението 

по чл. 124а от закона. 

„Скат Телеком" ООД, гр. Попово e представило Задание за 

разрешение за изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План 

схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ 

ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че се предлага трасе в урбанизираната 

територия на гр. Разград, с обща дължина от 3196 м и общ сервитут от 3196 

кв.м., през имоти публична и частна общинска собственост. Проекта 

предвижда изграждане на нови сградни отклонения, изграждане на 

подземни отклонения до ел. стълбове НН и монтиране на нови кабелни 

шкафове. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 

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

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

ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство 

на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет Разград, с 21 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна 

мрежа на „Скат Телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград  

2. Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – 

План схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 

телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград, с обща дължина 

от 3196 м и общ сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична и частна 

общинска собственост  

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

определените за това места в сградата на Общината 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 не подлежи на оспорване. 
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/Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план е 

неразделна част от Решение №703 и е приложено към протокола в отделен 

файл./ 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 152. 

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

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

           Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 704 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-3 от 07.03.2019 г. 
от Алкин Реджеб Хасан за издаване на разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.607.4235 по кадастралната карта на гр. 

Разград, община Разград, м. „Изгрев“, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

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

за застрояване; 
           - предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 61710.607.4235 по кадастралната карта на гр. 

Разград, община Разград, м. „Изгрев“, с начин на трайно ползване – лозе, с 
отреждане „За нискоетажно жилищно строителство“; 

- влязло в сила Решение № 1 от 07.02.2019 г., т. I, 1 на Комисията по 

чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи към Областна 

Дирекция „Земеделие“, с което е утвърдена площадка за проектиране за 

изграждане на обект „Жилищно строителство – преустройство с 
пристройка на жилищна сграда и изграждане на гараж“ в поземлен имот с 
идентификатор 61710.607.4235 по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград, м. „Изгрев“, собственост на Алкин Реджеб Хасан; 

- Скица на поземления имот; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот. 
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Съгласно чл.35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение за 

утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 

разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени имоти 

извън границите на урбанизираната територия се допуска с решение на 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно 

разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова 

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

едновременно с разрешението по чл. 124а.   

Алкин Реджеб Хасан  е представил задание за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.607.4235 по кадастралната 

карта на гр. Разград, община Разград, м. „Изгрев“, с трайно предназначение 
на територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от полски път. 

ел.захранен и водоснабден е и ще се ползва за изграждане на еднофамилна 

жилищна сграда и постройки на допълващото застрояване, като се запазва 

и съществуващата вилна сграда в имота. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота - земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, 

ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.125, ал.1, във връзка с чл.109, ал.1, 

т.3 и чл.110 ,ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 

Общински съвет Разград, с 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.607.4235 по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград, м. „Изгрев“, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“ 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно строителство“ 

на собствен поземлен имот с идентификатор 61710.607.4235 по 

кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Изгрев“, 

собственост на Алкин Реджеб Хасан. 

           3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
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определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 

интернет страницата на Общината. 

 

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 не подлежи на оспорване. 
 

 

/Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план е 

неразделна част от Решение №704 и е приложено към протокола в отделен 

файл./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имаме технически проблем. Давам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 153. 

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

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

           Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 705 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-5 от 25.03.2019 г. 
от Фейме Османова Фаик за издаване на разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.613.233 по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград, м. „Малкия хълм“, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
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Към искането са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план 

за застрояване; 
           - предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на поземлен 

имот  с идентификатор  61710.613.233 по кадастралната карта на гр. 

Разград, община Разград, м. „Малкия хълм“, с начин на трайно ползване – 

лозе, с отреждане „За нискоетажно жилищно строителство“; 

- влязло в сила Решение № КЗЗ-04/28.02.2019 г., т. I, 43 на Комисията 

за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите, с 
което е утрърдена площадка за проектиране за изграждане на обект 

„Жилищна сграда с гараж“ в поземлен имот с идентификатор  61710.613.233 

по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Малкия хълм“, 

собственост на Фейме Османова Фаик; 

- Скица на поземления имот; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот. 

Съгласно чл.35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение за 

утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 

разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени имоти 

извън границите на урбанизираната територия се допуска с решение на 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно 

разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова 

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

едновременно с разрешението по чл. 124а.   

Фейме Османова Фаик е представила задание за разрешение за 

изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.613.233 по кадастралната 

карта на гр. Разград, община Разград, в м. „Малкия хълм“, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване 
– „лозе“. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от полски път, ел. 

захранен и водоснабден и ще се ползва за изграждане на еднофамилна 

жилищна сграда  и постройки на допълващото застрояване, като се запазва 

и съществуващата вилна сграда в имота. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота – земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, 

ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.125, ал.1, във връзка с чл.109, ал.1, 

т.3 и чл.110 ,ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 
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Общински съвет Разград, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.613.233 по кадастралната карта на гр.Разград, 

община Разград, м. „Малкия хълм“, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно строителство“ 

на собствен поземлен имот  с идентификатор 61710.613.233 по 

кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Малкия хълм“, 

собственост на Фейме Османова Фаик. 

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

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

интернет страницата на Общината. 

 

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 не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план е 

неразделна част от Решение №705  и е приложено към протокола в отделен 

файл./ 

 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 168. 

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

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 
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           Общинският съвет взе следното 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 706 
 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-6 от 25.03.2019 г. 
от Красимир Илиев Коджахристов и Тайфун Тюре за издаване на 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване на част от съсобствен поземлен имот с идентификатор 

61710.608.3639 /с проектен номер 61710.608.6054/ по кадастралната карта на 

гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на подробен утстройствен план /ПУП/- план 

за застрояване; 
           - предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на част от 

съсобствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.3639 /с проектен 

номер 61710.608.6054/ по кадастралната карта на гр.Разград, община 

Разград, м. „Простор“, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с отреждане „За  

нискоетажно жилищно строителство“; 

           - Решение № КЗЗ-04/28.02.2019 г. т. I, 42 на Комисията за земеделските 
земи към Министерство на земеделието, храните и горите, с което е 
утвърдена площадка за проектиране за изграждане на обект „Жилищна 

сграда и гараж“ в част от съсобствен поземлен имот с идентификатор 

61710.608.3639 /с проектен номер 61710.608.6054/ по кадастралната карта на 

гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, собственост на Красимир Илиев 

Коджахристов и Тайфун Тюре; 
- Скица – проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор 

61710.608.3639 по кадастралната карта на гр. Разград; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 119, том 

1, рег. № 1005, дело № 65 от 19.02.2014 г.; 
- Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3, том 2, рег. № 

1624, дело № 174 от 28.02.2018 г. 
Съгласно чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение за 

утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 

разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ 
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Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени имоти 

извън границите на урбанизираната територия се допуска с решение на 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно 

разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова 

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

едновременно с разрешението по чл. 124а. 

Красимир Илиев Коджахристов и Тайфун Тюре са представили 

задание за разрешение за изработването на Подробен устройствен план – 

план за застрояване на част от съсобствен поземлен имот с идентификатор 

61710.608.3639 /с проектен номер 61710.608.6054/ по кадастралната карта на 

гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от полски път. 

Електрозахранването ще се осигури от дизел-агрегат и фотоволтаични 

панели. Водоснабдяването ще се осъществи от резервоар за битови нужди, 

зареждан с водоноска, а за питейни нужди ще се използва бутилирана вода. 

Предвижда се да се промени предназначението на част от имота - 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, 

ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.125, ал.1, във връзка с чл.109, ал.1, 

т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 

Общински съвет Разград, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от съсобствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.608.3639 /с проектен номер 61710.608.6054/ по 

кадастралната карта на гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване 
– „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно строителство“ 

на част от съсобствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.3639 /с 
проектен номер 61710.608.6054/ по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград,м. „Простор“, собственост на Красимир Илиев 

Коджахристов и Тайфун Тюре. 
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           3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

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

интернет страницата на Общината. 

 

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 не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план е 

неразделна част от Решение №706  и е приложено към протокола в отделен 

файл./ 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 154. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.502.6441 по кадастралната карта на гр. Разград.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря.  
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска собственост 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6441 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с площ от 1525 кв.м, с трайно 

предназначение на територията – „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – 

„комплексно застрояване“, с административен адрес: гр. Разград, ул. „Хъшове“ 

№ 8. 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.. Изготвена е пазарна оценка за имота, която е в размер 

на 49 409,00 лв. (четиридесет и девет хиляди четиристотин и девет лева), без 
ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадена от Община Разград, 

тя е в размер на 21 444,60 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет 
и четири 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 
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чл.28 от Наредба № 2, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.502.6441 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ от 1525 кв.м, с 
трайно предназначение на територията – „урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване – „комплексно застрояване“, с административен адрес: гр. Разград, ул. 

„Хъшове“ № 8, с начална тръжна цена, определена от оценител на недвижими 

имоти в размер на 49 409,00 лв. (четиридесет и девет хиляди четиристотин и 

девет лева), без ДДС, при данъчна оценка в размер на 21 444,60 лв. (двадесет и 

една хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки). 

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

договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, да ни докладвате за ПК по управление на 
общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с: 8 гласа „ЗА“, 1 - „против“, и 1 - „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. За настоящата докладна поради липса на 
кворум, постоянната комисия не взе решение, а изрази само становище чрез 
гласуване по следния начин: 3 гласа „ЗА“, „против“ - 1,  „въздържали се“ - няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси във връзка с докладната записка? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 154. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 707 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска собственост 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6441 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с площ от 1525 кв.м, с трайно 

предназначение на територията – „урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване – „комплексно застрояване“, с административен адрес: гр. 
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Разград, ул. „Хъшове“ № 8. Имотът е актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2931/12.02.2019 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 

„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 49 409,00 лв. (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин и девет лева), без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 6705000405/12.02.2019 год., 

издадено от Община Разград, данъчната оценка на имота е в размер на 21 

444,60 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и четири 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 22 гласа 

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

 

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 № 2931/12.02.2019 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.502.6441 по кадастралната карта на гр. Разград, с 
площ от 1525 кв.м, с трайно предназначение на територията – 

„урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „комплексно застрояване“, с 
административен адрес: гр. Разград, ул. „Хъшове“ № 8 и граници: 

поземлени имоти №№ 61710.502.3934; 61710.502.3922, 61710.502.3921, 

61710.502.3920, 61710.502.3919, 61710.502.6076, 61710.502.7174 и 

61710.502.3935, с начална тръжна цена, определена от оценител на 

недвижими имоти в размер на 49 409,00 лв. (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин и девет лева), без ДДС, при данъчна оценка в размер на 21 

444,60 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и четири лева 

и шестдесет стотинки).  

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

договор въз основа на резултатите 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. 
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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.№ 155. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Разград, ж.к. 

“Освобождение“, бл.7 на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, целево 

за Детска педагогическа стая.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 464 по Протокол № 32/29.10.2013 г. на Общински съвет 
Разград и Договор № 5/07.01.2014 г. е учредено безвъзмездно право на ползване 
върху имот –частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект 
в сграда с обща площ от 45,00 кв.м., с административен адрес: гр. Разград, ж.к. 
“Освобождение“, бл.7, за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – гр. 

Разград, целево за Детска педагогическа стая.  
С писмо от 08.03.2019 г. Директорът на Областна дирекция на МВР – гр. 

Разград е заявил, че имота продължава да е необходим за изпълнение на 
дейностите на МВР, поради което предлага договора за безвъзмездно право на 
ползване да бъде подновен. 

Искането беше разгледано на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 
№ 2, която взе решение да Ви предложим да бъде учредено безвъзмездно право 

на ползване върху искания имот на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, за 
срок от 5 (пет) години. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.5 и 

ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.4 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, във връзка с чл.3 от Правилника за детските 
педагогически стаи, предлагам Общински съвет Разград да приеме следното 

решение: 
1. Учредява на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, целево за Детска 

педагогическа стая безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, 

върху имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 621/08.02.1999 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с 
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идентификатор № 61710.502.6371.10.31, състоящ се от две стаи и санитарен 

възел с обща площ от 45,00 кв.м., с административен адрес: гр. Разград, ж.к. 

“Освобождение“, бл.7. 

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

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване при условията на т.1. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, да ни докладвате за ПК по управление на 
общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол.  

 

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

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, поради липса на кворум, постоянната комисия не взе 
решение по докладната записка, а изрази само становище чрез гласуване: 3 гласа 
„ЗА“, „против“ - няма,  и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения във връзка с Докладната записка? Няма. Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 155. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 708 

 

С Решение № 464 по Протокол № 32/29.10.2013 г. на Общински съвет 

Разград и Договор № 5/07.01.2014 г. е учредено безвъзмездно право на 

ползване върху имот –частна общинска собственост, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 621/08.02.1999 г., представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.502.6371.10.31 в 

поземлен имот № 61710.502.6371, състоящ се от две стаи и санитарен възел с 
обща площ от 45,00 кв.м., с административен адрес: гр. Разград, ж.к. 

“Освобождение“, бл.7, при граници и съседи: на същия етаж – 

самостоятелен обект № 61710.502.6371.10.32, под обекта – няма, над обекта – 

самостоятелен обект № 61710.502.6371.10.1, за срок от 5 години на Областна 

дирекция на МВР – гр. Разград, целево за Детска педагогическа стая.  
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С писмо вх. № 24-00-39-1/08.03.2019 г. Директорът на Областна 

дирекция на МВР – гр. Разград е заявил, че имота е необходим за 

изпълнение на дейностите на МВР, поради което предлага договора за 

безвъзмездно право на ползване да бъде подновен. 

Искането е разгледано на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 

№ 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, която е взела 

решение да се учреди безвъзмездно право на ползване върху искания имот 

на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, за срок от 5 (пет) години. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.22, 

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

чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.4 от 

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

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка с чл.3 от 

Правилника за детските педагогически стаи, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява на Областна дирекция на МВР – гр. Разград, целево за 

Детска педагогическа стая безвъзмездно право на ползване за срок от 5 

(пет) години, върху имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 621/08.02.1999 г., представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.502.6371.10.31 в 

поземлен имот № 61710.502.6371, състоящ се от две стаи и санитарен възел с 
обща площ от 45,00 кв.м., с административен адрес: гр. Разград, ж.к. 

“Освобождение“, бл.7, при граници и съседи: на същия етаж – 

самостоятелен обект № 61710.502.6371.10.32, под обекта – няма, над обекта – 

самостоятелен обект № 61710.502.6371.10.1. 

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

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване при условията на 

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.  
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С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 156. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Определяне на годишен план за паша, даване на съгласие 
за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване на 

територията на община Разград.  
 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Със свое Решение № 681 по Протокол № 52/26.02.2019 година Общински 

съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година.  
Правоимащите лица, са подали в срок до 10 март изискуемите документи 

до кмета на общината, необходими за кандидатстване за ползване на пасищата, 
мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 

година. 
Както знаете Общинският съвет ежегодно приема решение за 

предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, 
което съдържа:   

1. Годишен план за паша; 
2. Съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и 

индивидуално ползване; 
3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането 

на мерите, пасищата и ливадите, като към него се прилага списък с данни 

за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като 

юридически лица и отглежданите от тях животни. 

 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. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на Общински 

съвет да приеме следното решение: 
1. Приема годишен план за паша на общинските мери и 

пасища – Приложение №1 към настоящото решение. 
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо 

и индивидуално ползване. 
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3. Определя задълженията на Общината и на ползвателите 
за поддържането на мерите и пасищата от общинския поземлен 

фонд, както следва: 
3.1. Общината се задължава: 

3.1.1 Да осигури безпрепятствено ползване на 
общинските мери и пасища от земеделските стопани или техните 
сдружения за пашуване на притежаваните от тях животни; 

1.1.2. Да предоставя периодична информация и 

методически указания на ползвателите относно необходимите 
мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

3.2. Ползвателите се задължават: 
3.2.1. Да ползват и поддържат общинските мери и 

пасища, съобразно годишния план за паша. 
3.2.2. Да осигуряват стриктно прилагане на 

технологични и организационни мероприятия относно: 

3.2.2.1. повърхностно подобряване на терена; 
3.2.2.2. подобряване на мерите и пасищата чрез 

оптимизиране на минералното торене; 
3.2.2.3. борба с плевелите и вредната растителност; 
3.2.2.4. подсяване на деградирали мери и пасища; 
3.2.2.5. основно подобряване на мерите и пасищата при 

нископродуктивни естествени тревостои; 

3.2.2.6. напояване на мерите и пасищата /там където 

условията позволяват/; 
3.2.2.7.  поддържане на мерите и пасищата чрез 

традиционни земеделски практики – паша и/или косене. 
4.  Приема списък с данни за земеделските стопани и 

отглежданите от тях животни – Приложение № 2 към настоящото 

решение. 
Благодаря.  

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и в ПК  по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствени организации. Господин Анастасов, 
за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  



75 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, за околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Отново поради липса на кворум постоянната комисия не взе решение, а 
изрази само становище чрез гласуване, както следва: 4 гласа „ЗА“, без „против“ 

и без, „въздържали се“. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за законност. 
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше подкрепена на 
заседание на постоянната комисия, като с: 4 гласа „ЗА“,  без „против“, и без 
„въздържал се“ беше гласуването. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 156. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

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

14. Калоян Руменов Монев отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 709 

 

Със свое Решение № 681 по Протокол № 52/26.02.2019 година 

Общински съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2019/2020 година.  

Правоимащите лица, в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 5 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са подали в 

срок до 10 март изискуемите документи до кмета на общината, необходими 

за кандидатстване за ползване на пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година. 

Съгласно разпоредбите на чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи Общинският съвет 

ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването 

на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:   

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за 

общо и индивидуално ползване; 
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3. Задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите, като към него се 
прилага списък с данни за земеделските стопани или техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите от 

тях животни. 

 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. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37о, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

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

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

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема годишен план за паша на общинските мери и 

пасища – Приложение №1 към настоящото решение. 
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за 

общо и индивидуално ползване. 
3. Определя задълженията на Общината и на 

ползвателите за поддържането на мерите и пасищата от 

общинския поземлен фонд, както следва: 

3.3. Общината се задължава: 

3.1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на 

общинските мери и пасища от земеделските стопани или 

техните сдружения за пашуване на притежаваните от тях 

животни; 

3.1.2. Да предоставя периодична информация и 

методически указания на ползвателите относно необходимите 
мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 

пасищата. 

3.2 Ползвателите се задължават: 

3.2.1 Да ползват и поддържат общинските мери и 

пасища, съобразно годишния план за паша. 

3.2.2 Да осигуряват стриктно прилагане на 

технологични и организационни мероприятия относно: 

3.2.2.1. повърхностно подобряване на терена; 

3.2.2.2. подобряване на мерите и пасищата чрез 
оптимизиране на минералното торене; 

3.2.2.3. борба с плевелите и вредната растителност; 

3.2.2.4. подсяване на деградирали мери и пасища; 

3.2.2.5. основно подобряване на мерите и пасищата при 

нископродуктивни естествени тревостои; 
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3.2.2.6. напояване на мерите и пасищата /там където 

условията позволяват/; 

3.2.2.7. поддържане на мерите и пасищата чрез 
традиционни земеделски практики – паша и/или косене. 

4.  Приема списък с данни за земеделските стопани и 

отглежданите от тях животни – Приложение № 2 към настоящото 

решение. 
 

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

 

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

– Разград. 

 

 

Приложение №1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ПАША НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

РАЗГРАД ЗА 2019 Г. 

 

1. Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на 
основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи. 

2. Годишният план се приема с решение на Общинския съвет – гр. Разград. 

3. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира 
тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива. 

4. Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се 
ограждат и да не възпрепятстват водопоя на животните. 

5.   Община Разград разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване 
„пасище, мера“, както следва: 

- Обща площ на пасищата в общината от ОПФ –  29 096.531 дка, 
разпределени по землища, както следва: 

 

1. гр. Разград – 3788.731 дка 

2. с. Гецово – 1412.186 дка 

3. с. Пороище – 1961.189 дка 

4. с. Балкански – 2267.131 дка 

5. с. Благоево – 1684.188 дка 

6. с. Дряновец – 2168.450 дка 

7. с. Дянково – 1742.797 дка 

8. с. Киченица – 411.790 дка 

9. с. Липник – 264.133 дка 
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10. с. Мортагоново – 2088.513 дка 

11. с. Недоклан – 424.254 дка 

12. с. Осенец – 1418.433 дка 

13. с. Побит камък – 2570. 770 дка 

14. с. Радинград – 924.823 дка 

15. с. Раковски – 1890.277 дка 

16. с. Ушинци – 739.619 дка 

17. с. Черковна – 1007.729 дка 

18. с. Ясеновец – 1260.180 дка 

19. с. Топчии – 670.446 дка 

20. с. Островче – 400.892 дка 

 

 

6. Общинска администрация – Разград предлага за ползване пасищата по землища, 
гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както следва: 
• За землището на гр. Разград  - 1 800.106 дка - за индивидуално ползване;  

• За землището на с. Гецово – 527.300 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Пороище – 1 020.407 дка -  за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Балкански – 1 395.638 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Благоево – 840.179 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Дряновец – 1 188.039 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Дянково – 1604.074 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Киченица – 347.553 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Липник – 207.509 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Мортагоново – 1294.147 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Недоклан – 160.272 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Осенец – 674.337 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Побит камък – 2 044.928 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Радинград – 738.928 дка - за индивидуално ползване; 
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• За землището на с. Раковски – 1 657.919 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Ушинци – 539.629 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Черковна – 740.925 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Ясеновец – 898.564 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Топчии – 419.431 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Островче – 114.165 дка - за индивидуално ползване. 

 

 

Приложение № 2 

 

СПИСЪК 

с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни  

 

1. Алкин Реджеб Хасан, гр. Разград 

 

36 бр. говеда 
 -  26 бр. крави 

 - 6 бр. юници 

 - 1 бр. телета над 1 год. и под 2 год. 

 - 3 бр. телета до 1 год. 

  

2. Ивелина Русева Добрева, с. Гецово 

 
43 бр. говеда 

- 37 бр. крави 

- 2 бр. юници 

- 4 бр. телета до 1 год. 

 
3. Данчо Петков Дацков, с. Раковски 

   
138 бр. овце 

- 121 бр. овце – майки  

- 17 бр. овце – други  

    4 бр. кози 

- 4 бр. кози - майки 

 
4. Гьокан Ахмед Емурла, с. Радинград 

 
   19 бр. говеда 

- 2 бр. крави 

- 1 бр. юници 

- 16 бр. телета до 1 год. 

 
 5. Марина Андреева Горбанова, с. Дряновец 
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136 бр. говеда 

- 55 бр. крави 

- 5 бр. юници 

- 34 бр. телета и юници над 1 год. и под 2 год. 

- 27 бр. телета до 1 год. 

- 15 бр. телета над 2 год.  

 

6. Пламена Петева Йорданова, с. Топчии 

 

1 бр. говеда  

- 1 бр. телета до 1 год. 

      100 бр. овце 
- 98 бр. овце – майки 

- 2 бр. овце – други 

    10 бр. кози 

- 10 бр. кози – майки 

 

7. Стоян Христов Стоянов, с. Раковски 

 

     34 бр. говеда 
- 15 бр. крави 

- 5 бр. юници 

- 14 бр. телета до 1 год. 

 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 157. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова – зам. - кмет на 
Община Разград 

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7215 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

894/20.01.2011 година, по реда на Закона за общинската собственост чрез 
публичен търг с тайно наддаване. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград е получено заявление за инвестиционно намерение от 
Хасан Хюсеин Ахмед – управител на „ПРОТОН СТРОЙ” ЕООД,гр.Разград с 
искане за учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7215 по кадастралната карта на град Разград, находящ се в град 
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Разград, улица „Складова” № 6. Предложението е за изграждане на ведомствена 
складова база и търговски обект, до два етажа с разгъната застроена площ до 

700,00 кв. метра, сглобяема конструкция. Инвестиционният проект е на стойност 
до 200 000,00 лева /двеста хиляди лева/, със срок за въвеждане в експлоатация 
на изградената сграда до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на 
договора за учредяване на право на строеж, като се предвижда разкриване на не 
по-малко от 5 броя работни места при пускане на сградата в експлоатация. 

Предложението беше разгледано на заседание на комисията по Наредба № 

21, която предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху посочения 
поземлен имот с площ от 1 892,00 квадратни метра. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот от 
лицензиран оценители, която е в размер на  38 346,00 лева /тридесет и осем 

хиляди триста четиридесет и шест лева/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадено от Община Разград, 

данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с идентификатор 

61710.505.7215 е в размер на 23 927,80 лева /двадесет и три хиляди деветстотин 

двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, 

ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17 от Наредба № 21 

на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с 
чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 
безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7215, с площ от 1 892,00 кв. м. /хиляда осемстотин 

деветдесет и два квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” № 6, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – 

„За друг вид производствен, складов обект“, при начална тръжна цена от 38 

346,00 лева /тридесет и осем хиляди триста четиридесет и шест лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в 
размер на 23 927,80 лева /двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и седем 

лева и осемдесет стотинки/, при следните тръжни условия: 
1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 700,00 кв. м. 

/седемстотин квадратни метра/. 
1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ етажа. 
1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, складов 

обект. 
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1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта. 
1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и шест/ 

месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 5 /пет/ броя работни места в тримесечен 

срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им за срок  не по-

малък от 1 /една/ година. 
2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането на 

публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на строеж в 
поземления имот по т. 1, да издаде заповед  и сключи договор въз основа на 
резултатите от проведения търг. 

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 и в ПК 

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

Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 10 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

докладната записка и проекта за решение.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Иванов, за законност.  
 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

         Уважаеми колеги, настоящата докладна записка бе подкрепена с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения? Също. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 157. Моля гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Г-н Веселин Спасов – Дежурен секретар 

Господин, Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Декларирам конфликт на интереси и не участвам в гласуването. 

 

 

  

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 № 710 
 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна общинска 

собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 894/20.01.2011 

год., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7215 по 

кадастралната карта и кадастралните  регистри на  гр. Разград, с адрес: гр. 

Разград, ул. „Складова” № 6, с площ от 1 892,00 квадратни метра, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр. Разград стратегически цели е необходимо учредяване на ограничени 

вещни права върху поземлените имоти, находящи се на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на представители на бизнеса под 

различни форми. За учредяване право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7215 има проявен инвеститорски интерес, в 

резултат на което комисията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, 

определена със Заповед № 30 от 14.01.2016 година и Заповед № 801 от 

25.07.2017 година на кмета на Община Разград, на свое заседание, проведено 

на 25.02.2019 година, предлага да се проведе процедура за публичен търг с 
тайно наддаване за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в 

посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7215 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград за изграждане на сграда до два етажа с разгъната 

застроена площ до 700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/ за 

производствен, складов обект от „РЕГПАЛ” ЕООД – оценител на 

недвижими имоти, с рег. № 900300013/14.12.2009 година на Камарата на 

независимите оценители, която е в размер на  38 346,00 лева /тридесет и 

осем хиляди триста четиридесет и шест лева/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК 

изх. № 6705000690/18.03.2019 година, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7215 е в размер на 23 927,80 лева /двадесет и три 

хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/.  

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

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

чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
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имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград , след 

поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

 

                                             РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

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

учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 

застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7215, по Акт за 

частна общинска собственост № 894/20.01.2011 год., с площ от 1 892,00 кв. м. 

/хиляда осемстотин деветдесет и два квадратни метра/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени със Заповед РД-

18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-

Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” № 6, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7243, 61710.505.7244, 

61710.505.7214, при начална тръжна цена от 38 346,00 лева /тридесет и осем 

хиляди триста четиридесет и шест лева/ без ДДС, определена от независим 

оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 23 927,80 лева 

/двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет 

стотинки/, при следните тръжни условия: 

1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 700,00 

кв. м. /седемстотин квадратни метра/, която да отговаря на изискванията 

на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 

741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и 

план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ 

етажа. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 
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1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото на 

строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 5 /пет/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им за 

срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 

строеж в поземления имот по т. 1, да издаде заповед  и сключи договор въз 
основа на резултатите 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 13 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 158 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова – зам. - кмет на 
Община Разград 

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7199 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

873/12.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост, чрез 
публичен търг с тайно наддаване. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

В  Община Разград е получено заявление за инвестиционно намерение от 
Осман Насуфов Османов – управител на „СТРОМАКС 1” ЕООД, гр.Разград, с 
искане за учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7199 по кадастралната карта на град Разград, находящ се в град 

Разград, улица „Търговска” № 1. Предложението е за изграждане на складова 
база за строителни материали, едноетажна сграда със застроена площ до 500,00 

кв. метра, сглобяема конструкция. Инвестиционният проект е на стойност до 
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250 000,00 лева /двеста и петдесет хиляди лева/, със срок за въвеждане в 
експлоатация на изградената сграда до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на 
подписване на договора за учредяване на право на строеж, като се предвижда 
разкриване на не по-малко от 8 броя работни места при пускане на сградата в 
експлоатация. 

Предложението е разгледано на заседание на комисията по Наредба № 21, 

която предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване за 
учредяване на възмездно безсрочно право на строеж, върху посочения поземлен 

имот, с площ от 1 666,00 квадратни метра. 
Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж, която е в размер на 27  

452,00 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и два лева/, без 
ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка данъчната оценка на  строеж 

той е в размер на 17 091,30 лева /седемнадесет хиляди деветдесет и един  лева и  

тридесет 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. 37, 

ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17 от Наредба № 21 

на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с 
чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2, предлагам Общинския съвет да приеме 
следните решения: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 
безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7199, с площ от 1 666,00 кв. м. /хиляда шестстотин 

шестдесет и шест квадратни метра/ находящ се в град Разград, улица 
„Търговска” № 1, с трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и 

начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, складов обект“, при 

начална тръжна цена от 27 452,00 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин 

петдесет и два лева/ без ДДС, определена от независим оценител на недвижими 

имоти и данъчна оценка в размер на 17 091,30 лева /седемнадесет хиляди 

деветдесет и един лева и тридесет стотинки/, при следните тръжни условия: 
1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 500,00 кв. м. 

/петстотин квадратни метра/. 
1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, складов 
обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта. 
1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и шест/ 

месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото на строеж. 
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1.6. Разкриване на не по-малко от 8 /осем/ броя работни места в 
тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им за срок 

не по-малък от 1 /една/ година. 
2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането на 

публичен търг с тайно наддаване, да издаде заповед  и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. 

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 и в ПК 

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

Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 10 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за законност.  
 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

         Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше подкрепена с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения? Също. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 158. Моля гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             № 711 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна общинска 

собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 873/12.01.2011 

год., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7199 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с адрес: гр. 

Разград, ул. „Търговска” № 1, с площ от 1 666,00 квадратни метра, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект”. 

Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2019 година. 
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Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр. Разград стратегически цели е необходимо учредяване на ограничени 

вещни права върху поземлените имоти, находящи се на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на представители на бизнеса под 

различни форми. За учредяване право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7199 има проявен инвеститорски интерес, в 

резултат на което комисията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, 

определена със Заповед № 30 от 14.01.2016 година и Заповед № 801 от 

25.07.2017 година на кмета на Община Разград, на свое заседание, проведено 

на 25.02.2019 година, предлага да се проведе процедура за публичен търг с 
тайно наддаване за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в 

посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7199 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград за изграждане на едноетажна сграда със застроена 

площ до 500,00 кв. м. /петстотин квадратни метра/ за производствен, 

складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – оценител на недвижими имоти, с рег. 
№900300013/14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители, 

която е в размер на 27  452,00 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин 

петдесет и два лева/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК 

изх. № 6705000691/18.03.2019 година, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка  на  правото  на  строеж в  поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7199 е в размер на 17 091,30 лева /седемнадесет 

хиляди деветдесет и един  лева и  тридесет 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. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград , след 

поименно гласуване, с 26  гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

 

                                            РЕШИ: 
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1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

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

учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 

застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7199, по Акт за 

частна общинска собственост № 873/12.01.2011 год., с площ от 1 666,00 кв. м. 

/хиляда шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени със Заповед РД-

18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-

Разград, с адрес: град Разград, улица „Търговска” № 1, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7197, 61710.505.7375, 

61710.505.7244 и 61710.505.7200, при начална тръжна цена от 27 452,00 лева 

/двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и два лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в 

размер на 17 091,30 лева /седемнадесет хиляди деветдесет и един лева и 

тридесет стотинки/, при следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 500,00 кв. м. 

/петстотин квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на 

Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 

741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и 

план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото на 

строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 8 /осем/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им за 

срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 
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строеж в поземления имот по т. 1, да издаде заповед  и сключи договор въз 
основа на резултатите 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 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 159. 

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

ОТНОСНО: Определяне на състава на Общински съвет по 

наркотични вещества – Разград. 

Поради отсъствието на вносителя по уважителни причини ще ни я 
представи Кмета на Общината, доктор Валентин Василев. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград, докладващ от името на 
вносителя. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 476 по Протокол № 25 от 26.09.2005 г. на Общински съвет 
Разград, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите е сформиран Общински съвет по наркотични вещества 
и Превантивно-информационен център към него. Съветът по наркотични 

вещества на общинско равнище е колективен орган, който се състои от 
председател, секретар и членове, като неговият състав се определя с решение на 
съответния общински съвет, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества.  
Съставът на Общинския съвет е неколкократно променян поради промени 

в професионалните ангажименти на членовете му. Последната актуализация е от 
26.01.2016 г., с Решение № 31 по Протокол № 4 на Общински съвет Разград. 

В състава на Общински съвет по наркотични вещества се включват 
представители на институции и организации, които имат отношение към 

дейностите за провеждане на политика срещу злоупотребата с наркотични 

вещества на местно ниво. Промените в професионалните ангажименти на част 
от досегашните членове на Общинския съвет по наркотични вещества налагат 
актуализиране на състава му. 
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С оглед създаване условия за провеждане на общинска политика в 
областта на наркоманиите и на основание чл. 21, ал 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 

Актуализира състава на Общински съвет по наркотични вещества 
/ОБСНВ/ Разград, както следва: 

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

СЕКРЕТАР: Станислава Иванова Петрова 
ЧЛЕНОВЕ : 

1. д-р Диана Петрова Киселова – лекар ординатор в Отделение по 

психиатрия към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД; 

2. Галимир Илиянов Илиев – служител в Сектор „ПКП“ при ОДМВР 

обслужващ линия „Престъпления свързани с наркотични вещества“; 

3. Диана Тодорова Господинова – секретар на Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към 

Община Разград; 

4. Катя Димова Иванова – главен инспектор в Отдел „Държавен 

здравен контрол“ в Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Разград; 

5. Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура 
Разград; 

6. Глория Искренова Костова – началник на отдел „Закрила на детето“ 

в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград; 

7. Симеон Момчилов Мизурски – инспектор „Пробация“ към Районна 
служба „Изпълнение на наказанията“; 

8. Тезджан Сабри Бошнакова – инспектор в „Детска педагогическа 
стая“ към РУ на МВР Разград; 

9. Елка Станева Драмалиева – директор на Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ в Община Разград; 

10. Галина Пантелеева Цанева – старши експерт по организация на 
средното образование в РУО – Разград. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствени организации , ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК по образование и наука. 
Господин Иванов, да ни докладвате за становището на ПК по законност.  
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Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

        Настоящата Докладна записка беше разгледана, като нейният Председател, 

господин Калоян Монев, не взе участие при гласуване на Докладната записка и 

проект за решение. Същата беше подкрепена с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по социална 
политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за вашата постоянна комисия. 
  

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря, уважаема госпожо Председател. 

Докладната записка бе подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към Кмета на Общината, които да касаят 
тази Докладна записка? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма 
такива. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 159. Моля 
гласувайте. 

Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 712 

 

С Решение № 476 по Протокол № 25 от 26.09.2005 г. на Общински 

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

наркотичните вещества и прекурсорите е сформиран Общински съвет по 

наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него. 

Съветът по наркотични вещества на общинско равнище е колективен 

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

състав се определя с решение на съответния общински съвет, съгласно 

разпоредбите на чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.  
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Съставът на Общинския съвет е неколкократно променян поради 

промени в професионалните ангажименти на членовете му. Последната 

актуализация е от 26.01.2016 г., с Решение № 31 по Протокол № 4 на 

Общински съвет Разград. 

В състава на Общински съвет по наркотични вещества се включват 

представители на институции и организации, които имат отношение към 

дейностите за провеждане на политика срещу злоупотребата с наркотични 

вещества на местно ниво. Промените в професионалните ангажименти на 

част от досегашните членове на Общинския съвет по наркотични вещества 

налагат актуализиране на състава му. 

С оглед създаване условия за провеждане на общинска политика в 

областта на наркоманиите и на основание чл. 21, ал 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

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

15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
и чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотичните вещества, Общински съвет Разград, с 
25 гласа - “ЗА“, „против“ -няма, “въздържал се“- няма, 

 

                                            Р Е Ш И : 

 

Актуализира състава на Общински съвет по наркотични вещества 

/ОБСНВ/ Разград, както следва: 

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

Разград 

СЕКРЕТАР: Станислава Иванова Петрова 

ЧЛЕНОВЕ : 

11. д-р Диана Петрова Киселова – лекар ординатор в Отделение по 

психиатрия към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД; 

12. Галимир Илиянов Илиев – служител в Сектор „ПКП“ при 

ОДМВР обслужващ линия „Престъпления свързани с наркотични 

вещества“; 

13. Диана Тодорова Господинова – секретар на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

към Община Разград; 

14. Катя Димова Иванова – главен инспектор в Отдел „Държавен 

здравен контрол“ в Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Разград; 

15. Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура 

Разград; 

16. Глория Искренова Костова – началник на отдел „Закрила на 

детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград; 

17. Симеон Момчилов Мизурски – инспектор „Пробация“ към 

Районна служба „Изпълнение на наказанията“; 
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18. Тезджан Сабри Бошнакова – инспектор в „Детска педагогическа 

стая“ към РУ на МВР Разград; 

19. Елка Станева Драмалиева – директор на Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ в Община Разград; 

20. Галина Пантелеева Цанева – старши експерт по организация на 

средното образование в РУО – Разград. 

 

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

 

 

С Т А Т И Я 15 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 167. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Промяна на срокове по сключени договори между Община 

Разград и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда, при изпълнение на проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на 

община Разград 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници,  

С Решение № 236 по Протокол № 17 от проведено заседание на 11.11.2016 

г. са приети решения за:  
- даване на съгласие Община Разград да участва съвместно с Предприятие 

за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в 
реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) на територията на община 
Разград; 

- даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж върху 

поземлен имот частна общинска собственост, с адрес на поземления имот 
гр.Разград, ул. „Костур“ № 28, за срок до 31.05.2019 г., в полза на ПУДООС, за 
изграждане на център за събиране и временно съхраняване на опасни битови 

отпадъци, във връзка с реализиране на проект: „Пилотни модели за 
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от 
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домакинства“ по БШПС на територията на община Разград; 

- възлагане на кмета на Община Разград да подпише договор с ПУДООС 

за реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по БШПС на 
територията на община Разград. 

В резултат на това между ПУДООС и Община Разград са сключени 

Договор № 11297/20.12.2016 г. за съвместно реализиране на проект: „Пилотни 

модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови 

отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията 
на община Разград и Договор, регистриран в Службата по вписванията гр. 

Разград, с вх.рег.№ 2697/04.07.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на 
строеж на ПУДООС, върху недвижим имот общинска собственост с 
идентификатор 61710.505.570 по КККР на гр. Разград. 

В съответствие с условията на подписаните договори с Община Разград и 

изискванията на БШПС, възложител на проектирането, провеждането на 
тръжните процедури за избор на изпълнители и изграждането на общинския 
център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци е 
ПУДООС. Поради обжалвания на обществените поръчки за избор на 
изпълнители са забавени процедурите за възлагане и изпълнение на дейностите 
по проекта. В резултат на това на 15.12.2017 г. между НКЗ (Национално 

координационно звено - Структура в МС, осъществяваща контрол, 

мониторинг и координиране изпълнението на проекти по „Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество“), МОСВ и ПУДООС е било 

подписано Допълнително споразумение №1 към Договор за изпълнение на 
проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, съгласно което 

срока в който могат да се извършат проектните дейности се удължава от 
31.05.2019 г. до 07.12.2019 г. 

В тази връзка в Община Разград постъпи писмо от ПУДООС с вх. № 53-

00-50/17.03.2019 г. с предложение за подписване на анекси към сключените 
между ПУДООС и Община Разград Договор № 11297/20.12.2016 г. и Договор 

регистриран в Службата по вписванията гр.Разград с вх. рег. № 2697/04.07.2017 

г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, с което се променят крайните 
дати за изпълнение на проекта от 31.05.2019 г. на 07.12.2019 г.  

Предвид изложеното 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, 
чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.23 и чл.35, ал.6, т.1 от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,  предлагам Общинският 
съвет да вземе следното решение: 

1. Дава съгласие за промяна на сроковете от 31.05.2019 г. на 07.12.2019 г., 
посочени в следните договори сключени между ПУДООС и Община Разград: 
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1.1. Договор № 11297/20.12.2016 г. за съвместно реализиране на проект: 
„Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на 
опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество 

на територията на община Разград;  

1.2. Договор регистриран в Службата по вписванията гр. Разград с вх. рег. 
№ 2697/04.07.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху 

поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 61710.505.570 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на Разград с адрес на поземления 
имот гр. Разград, ул. „Костур“ № 28, в полза на ПУДООС, за изграждане на 
център за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, във 
връзка с реализиране на проект: „Пилотни модели за екологосъобразно събиране 
и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по БШПС на 
територията на община Разград. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да подпише анекси с ПУДООС, в 
изпълнение на т.1. от настоящото решение. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации. Госпожо Френкева, да 
докладвате за становището на ПК по околна среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Отново поради липса на кворум комисията не взе решение, а само 

становище по докладната записка и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“, гласува.  
Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за законност.  
 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

Настоящата докладна записка беше подкрепена с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Димитров. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Искам да попитам, този поземлен имот в рамките на града ли е или някъде 
извън него? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Тахиров, заповядайте. 
 

Г-н Недим Тахиров – Директор, дирекция програми и околна среда 
Уважаеми госпожи, господа общински съветници, 

Уважаеми, господин Димитров, 
Имотът се намира в рамките на общия градоустройствен план на Разград. 

Същевременно се намира в периферията и граничи с Общинския питомник за 
безстопанствени кучета.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Становища, предложения във връзка с Докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 167. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   
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19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели Отсъства   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 713 

 

Община Разград е сключила с ПУДООС Договор № 11297/20.12.2016 г. за 

съвместно реализиране на проект: „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество на територията на община 

Разград и Договор регистриран в Службата по вписванията гр. Разград с вх. 

рег .№ 2697/04.07.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж на 

ПУДООС върху недвижим имот общинска собственост с идентификатор 

61710.505.570 по КККР на гр.Разград. 

Проектът се финансира по БШПС чрез Договор за изпълнение на проект: 

„Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране 
и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. 

На 15.12.2017 г. между НКЗ, МОСВ и ПУДООС е подписано 

Допълнително споразумение №1 към  Договор за изпълнение на проект: 

„Проучване, и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране 
и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, съгласно което срока в 

който могат да се извършат проектните дейности се удължава от 31.05.2019 г. 
до 07.12.2019 г. 

В Община Разград постъпи писмо от ПУДООС с вх. № 53-00-50/17.03.2019 

г. с предложение за подписване на анекси към сключените между ПУДООС и 

Община Разград Договор № 11297/20.12.2016 г. и Договор регистриран в 

Службата по вписванията гр. Разград с вх. рег. № 2697/04.07.2017 г. за 
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учредяване на безвъзмездно право на строеж, с които се удължава 

изпълнението на проектните дейности от 31.05.2019 г. до 07.12.2019 г. 
Предвид изложеното 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, чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.23 

и чл.35, ал.6, т.1 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 20  гласа 

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

 

 

                                                           Р Е Ш И: 

  

1. Дава съгласие за промяна на сроковете от 31.05.2019 г. на 07.12.2019 г., 
посочени в следните договори сключени между ПУДООС и Община Разград: 

1.1. Договор № 11297/20.12.2016 г. за съвместно реализиране на проект: 

„Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Разград;  

1.2. Договор регистриран в Службата по вписванията гр. Разград с вх. 

рег. № 2697/04.07.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху 

поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 61710.505.570 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на Разград с адрес на 

поземления имот гр. Разград, ул. „Костур“ № 28, в полза на ПУДООС, за 

изграждане на център за събиране и временно съхраняване на опасни битови 

отпадъци, във връзка с реализиране на проект: „Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от 

домакинства“ по БШПС на територията на община Разград. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да подпише анекси с ПУДООС, в 

изпълнение на т.1. от настоящото решение. 
 

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

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

Административния съд – Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 169. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря.Че гласувах против, защото в рамките на града, плана е да се 
изгради склад за съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Според мен, 

опасните отпадъци, трябва да бъдат колкото се може по – далече от града 
събирани и да бъдат там съхранявани докато се извозят   до мястото, където ще 
бъдат обезвредени. Според мен също не би трябвало там, където в 
непосредствена близост живеят хора, защото беше казано, че там е мястото, 

където бездомните кучета се събират, но там е мястото, където живеят хора в 
бившите виетнамски общежития в целият квартал на Разград, където ще бъде 
изграден този склад за опасни отпадъци. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да имате право на становище, доктор Василев. Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми, господин Димитров. 
Безспорно Вие имате право да изразите становище, само че ако си 

спомняте или ако сте присъствали на сесията, нямам представа ...миналата 
година, да, където надлежно беше обяснено какво ще представлява това депо. 

Мисля, че Вашите притеснения нямаха да имат почва. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Вземам правото на реплика. Защото този …бих повярвал, че няма да има 
никакви проблеми с този склад за съхранение на опасни отпадъци, но самия 
факт, че ще е в непосредствена близост до тъй наречения кучкарник ме 
притеснява. Ако този склад за опасни отпадъци върши същата работа като 

кучкарника и кучетата, безстопанствени, бездомни обикалят кварталите на 
града, обикалят детските площадки, обикалят квартала – промишления. Няма 
градинка без бездомни кучета, то резултата от този склад за съхранение на 
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опасни отпадъци е същия, какъвто е резултата с бездомните кучета в Разград ще 
стане много страшно. Благодаря Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, господин Димитров вярно е ,че влизаме вече в 
избори, но въобще сравненията Ви са толкова неудачни, Може би трябва да 
хвърчат бездомните кучета, за да влязат в оградената територия на депото. Но 

това го оставям на други неща, освен това наличието на бездомни кучета в 
Разград е безспорно, но за съжаление и Вие не сте запознат с нормативната база, 
която касае уреждането на този въпрос. Така че приемам вашият коментар като 

едно незнание на материята и като опит за поредното Ви така политическо 

говорене. Но не и като някакви реални данни и факти. Благодаря.   
 

          Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Бездомните кучета не са политика. Те са резултат на безхаберно 

управление. 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да кажа, че нямате право да обсъждате въпрос, който не е по 

същество. 

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 169. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

Относно:  Обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на запис 
на заповед за проект „Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център – Разград през периода 2019-2021 г.“, финансиран 

по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 с 
наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 

27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

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

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

На 18.02.2019 г. между Управляващия орган на Оперативна програма 
„Добро управление” (ОПДУ) - дирекция „Добро управление“ в 
Администрацията на Министерски съвет и Община Разград е подписан 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

/АДБФП/ № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 с 
наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 

областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ за реализиране на 
проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен 

център – Разград през периода 2019-2021 г.“. Проектът е на стойност 319 

900,00 лева (триста и деветнадесет хиляди и деветстотин лева), а срокът за 
изпълнението му е от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. 

Съгласно Раздел V. „Плащания“, т. 8. „Плащания по административния 
договор за предоставяне на БФП“ от Условията за изпълнение на проекти, 

финансирани по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-4.004 чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 с 
наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 

областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, Управляващият 
орган извършва авансово плащане в размер до 20 % от стойността на одобрената 
безвъзмездна финансова помощ, след представяне на обезпечение за авансово 

плащане посредством банкова гаранция/застрахователен договор/запис на 
заповед за стойността на аванса, в полза на Администрацията на Министерския 
съвет, в чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на 
ОПДУ и със срок на валидност/период на застрахователно покритие/за 
предявяване - до 31 декември 2022 г. Записът на заповед следва да бъде 
придружен от Решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на 
задължението. 

Стойността на авансовото плащане е в размер до 63 980 (шестдесет и три 

хиляди деветстотин и осемдесет) лв., представляващи до 20 % от стойността на 
предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) 

по ОПДУ към бенефициента Община Разград. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 и чл. 

22, ал. 1 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01, представляващо до 20 % 

от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна 
финансова помощ (100 %) по Оперативна програма „Добро управление“ към 

Бенефициента в размер до 63 980 лв. (шестдесет и три хиляди деветстотин и 

осемдесет лева). 
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2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Администрацията на 
Министерския съвет на запис на заповед без протест и разноски, без никакви 

възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на 
предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 

АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика и в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации. Госпожо Димитрова, да 
ни докладвате за комисията по бюджет.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Настоящата докладна записка беше подкрепена в постоянната комисия по 

бюджет,финанси и икономическа политика и с 6 гласа „ЗА“, „против“ и 

„въздържали се“ - няма.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Димитров, тъй като Председателят на постоянната 
комисия по законност пусна своето уведомление, че ще отсъства по уважителни 

причини от сесията, до сега за комисията по законност докладва неин член – 

Мариан Иванов. Вие вече, като неин  заместник – председател, сте тук...   

 

Г-н Стоян Димитров – Зам.- председател ПК 

Ние вече сме се уточнили. Той ще продължи да информира. 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Благодаря Ви. Господин Иванов, ще Ви помоля да докладвате  за 
становището на постоянната комисията по законност.  

 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги. 

Настоящата докладна записка беше подкрепена с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря. Други въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 169. Моля гласувайте. 
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Отсъства   

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. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 714 

 

Община Разград има сключен АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-

С01 от 18.02.2019 г. за финансиране на проект „Осигуряване 
функционирането на Областен информационен център – Разград през 
периода 2019-2021 г.“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 с наименование: 
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за изпълнение в 

АДБФП, е допустимо авансово плащане в размер до 20 % от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към бенефициента Община Разград, в размер до 63 980 лв. (шестдесет и три 

хиляди деветстотин и осемдесет лева). 

Съгласно Условията за изпълнение на проекти, финансирани по 

ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-4.004, неразделна част от подписания 

АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01, при искане на средства за 

авансово плащане е необходимо и задължително условие Община Разград в 

качеството си на Бенефициент по договора да осигури 

учредяването/издаването в полза на Управляващия орган на обезпечение, 
гарантиращо авансовото плащане по АДБФП, посредством запис на 

заповед (по образец) за размера на аванса, с приложено Решение на 

Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и 

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

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22  

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

 

                                          Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01, представляващо до 

20 % от стойността на предоставената от Управляващия орган 

безвъзмездна финансова помощ (100 %) по Оперативна програма „Добро 

управление“ към Бенефициента в размер до 63 980 лв. (шестдесет и три 

хиляди деветстотин и осемдесет лева). 



109 

 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Администрацията на 

Министерския съвет на запис на заповед без протест и разноски, без 
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, 

платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото 

плащане по АДБФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01. 

 

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 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 170. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

Относно:  Обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на 

запис на заповед за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на 

Център за работа с деца на улицата“, финансиран по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по процедура на директно предоставяне 
BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

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

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

На 02.08.2018 г. между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие” и Община Разград е подписан 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

/АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за 
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градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ за реализиране на проект „Основен 

ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска 

собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. Проектът 
е на стойност 989 999,98 лв. (100 % безвъзмездна финансова помощ) и срок на 
изпълнение 30 месеца. 

Съгласно изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Раздел ІV. „Плащания, 
техническо и финансово отчитане“ от АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 

и чл. 8 от Наредба Н-3 от 22.05.2018 г. на Министерство на финансите за 
определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на 
разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за 
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната 
година по оперативните програми и програмите за европейско териториално 

сътрудничество, Управляващият орган извършва авансово плащане в размер до 

35 % от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, при 

условие, че бъде предоставено обезпечение в пълния му размер за срок не по-

малък от 34 месеца, посредством запис на заповед за размера на аванса, с 
приложено Решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на 
задължението. 

Стойността на авансовото плащане е в размер до 346 499,99 (триста 
четиридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и 

девет стотинки) лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената от 
Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) по ОПРР към 

бенефициента Община Разград. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 и чл. 

22, ал. 1 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
предлагам Общинският съвет да вземе следното: 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01, представляващо до 35 % 

от стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна 
финансова помощ (100 %) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. към Бенефициента в размер до 346 499,99 лв. (триста четиридесет и шест 
хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки). 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие“ на запис на заповед без протест и разноски, 

платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане 
по АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01. 

Завърших. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика, ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствени организации. Госпожо Димитрова, 
да ни докладвате за постоянната комисията по бюджет.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

И Докладна записка с Вх.№ 170, беше подкрепена комисия по с 6 гласа 
„ЗА“, „против“ и „въздържали се“ - няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

проекта за решение.  
  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Иванов, за законност. 
 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

Настоящата Докладна записка беше разгледана на заседание на 
постоянната  комисията по законност и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“, същата беше подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във връзка с 
Докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 170. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   



112 

 

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 Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Отсъства   

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 

№ 715 

 

Община Разград има сключен АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-

C01 от 02.08.2018 г. за финансиране на проект „Основен ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска 

собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ по 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Разград”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 
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За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за изпълнение в 

АДБФП, е допустимо авансово плащане в размер до 35 % от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към бенефициента Община Разград, в размер до 346 499,99 лв. (триста 

четиридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки). 

Съгласно чл. 16, т. 3 от АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 при 

искане на средства за авансово плащане е необходимо и задължително 

условие Община Разград в качеството си на Бенефициент по договора да 

осигури учредяването/издаването в полза на Управляващия орган на 

обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по АДБФП, посредством 

запис на заповед (по образец) или банкова гаранция (по образец) за размера 

на аванса, с приложено Решение на Общинския съвет, с което се разрешава 

поемане на задължението. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и 

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

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 24  

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

 

                                        Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по АДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01, представляващо до 

35 % от стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН 

безвъзмездна финансова помощ (100 %) по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. към Бенефициента в размер до 346 499,99 лв. (триста 

четиридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки). 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

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

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

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

пълния размер на авансовото плащане по АДБФП № BG16RFOP001-1.023-

0004-C01. 

 

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 18 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№171. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова – зам.-кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен 

имот – частна общинска собственост № 416, находящ се в кв. 20А по 

кадастралния план на с. Ушинци, община Разград  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За процедура, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Предлагам да обединим разглеждането и на следващата докладна записка 
с №172, тъй като се касае за идентични  въпроси, за едно и също населено място 

и за еднакви по вид имоти.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Имаме такава практика. Има ли някой против това процедурно 

предложение на общински съветник Стоян Димитров? Не виждам. Госпожо 

Георгиева, ще Ви помоля да ни докладвате и двете докладни записки с вх.№№ 

171, 172. Благодаря. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на два поземлени имота. Първия е   с  
№ 416, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. Ушинци, община 

Разград с площ от 2176,00 кв.м с административен адрес: община Разград, с. 
Ушинци, ул. „Бачо Киро“ № 37А. 

Втория съседен имот с № 417, находящ се в кв. 20А по кадастралния план 

на с. Ушинци, община Разград с площ 1224.00кв.м. с административен адрес: 
община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ №37Б. И двата имота са актувани с 
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актове общинска собственост. И двата имота са включени в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост за 2019 г. 
Изготвени са пазарни оценки. На първия имот №416, пазарната оценка е в  
размер на 10 943,00лв., без ДДС при данъчна оценка 6 214,70 лв. На имот с 
№417, пазарната оценка е в размер 6 479,00лв., без ДДС при данъчна оценка 
3 578,00 лв.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 22, 

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

на Общинския съвет да приеме следните решения: 
1. Да се проведат  публични търгове с тайно наддаване за продажба на 

поземлени  имоти – частна общинска собственост какво следва: 
Имот № 416, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с.Ушинци, 

община Разград, с площ от 2176,00 кв.м и административен адрес: община 
Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ № 37А,  актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2936/02.04.2019 год., с граници на имота: улица, ул. “Бачо Киро“ 

и имот № 417, с начална тръжна  цена, определена от оценител на недвижими 

имоти, в размер на 10 943,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и три 

лева/, без ДДС, при данъчна оценка в размер на 6 214,70 лв./шест хиляди двеста 
и четиринадесет лева и седемдесет стотинки/. 

И за имот № 417, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. 
Ушинци, община Разград, с площ от 1224,00 кв.м и административен адрес: 
община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ № 37Б,  актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2937/02.04.2019 год., с граници на имота: ул. “Бачо 

Киро“, имоти № № 416 и 418, с начална тръжна цена, определена от оценител на 
недвижими имоти, в размер на 6 479,00 лв. /шест хиляди четиристотин 

седемдесет и девет лева/, без ДДС, при данъчна оценка в размер на 3 578,00 лв. 
/три хиляди петстотин седемдесет и осем лева/.  

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

договори въз основа на резултатите от проведените  търгове. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. Докладната записка е разглеждана в ПК 

по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, да ни докладвате за 
становището на комисията по общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение и по двете докладни записки.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за законност. 
 

Г-н Мариян Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. 

Докладна записка с вх.№ 171 беше разгледана на заседание на постоянната  
комисията и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“, подкрепя 
докладната записка. Докладна записка с Вх.№ 172 също с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“, постоянната комисия я подкрепя. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате възможност да зададете въпроси към вносителя и по 

двете докладни записки. Не виждам желаещи. Становища, допълнения, 
предложения във връзка с докладните записки? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 171. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   
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21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             № 716 

 

Община Разград е собственик на поземлен имот – частна общинска 

собственост № 416, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на 

с.Ушинци, община Разград, с площ от 2176,00 кв.м и административен 

адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ № 37А. Имотът е 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2936/02.04.2019 год. и е 
включен за продажба в Програмата на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. 

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – оценител на 

недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 100102137 от 12.12.2011 год. 

на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 10 

943,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и три лева/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. 

№ 6705000802/29.03.2019 год. издадено от Община Разград, данъчната 

оценка на имота е в размер на 6 214,70 лв. /шест хиляди двеста и 

четиринадесет  лева и седемдесет 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 23 гласа 

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

 

                                          Р Е Ш И: 
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1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост № 416, находящ се в кв. 20А 

по кадастралния план на с.Ушинци, община Разград, с площ от 2176,00 кв.м 

и административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ № 

37А,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 2936/02.04.2019 год., 

с граници на имота: улица, ул. “Бачо Киро“ и имот № 417, с начална 

тръжна  цена, определена от оценител на недвижими имоти, в размер на 10 

943,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и три лева/, без ДДС, при 

данъчна оценка в размер на 6 214,70 лв./шест хиляди двеста и 

четиринадесет лева и седемдесет стотинки/.  

 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 19 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№172. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова –зам.-кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен 

имот – частна общинска собственост № 417, находящ се в кв. 20А по 

кадастралния план на с. Ушинци, община Разград  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.04.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Отсъства   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Отсъства   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             № 717 

 

Община Разград е собственик на поземлен имот – частна общинска 

собственост № 417, находящ се в кв. 20А по кадастралния план на с. 
Ушинци, община Разград, с площ от 1224,00 кв.м и административен адрес: 
община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо Киро“ №37Б. Имотът е актуван с Акт 

за  частна общинска собственост №2937/02.04.2019 год. и е включен за 

продажба в Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Изготвена е 
пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – оценител на недвижими 

имоти, съгласно Сертификат рег. № 100102137 от 12.12.2011 год. на 

Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 6 

479,00 лв. /шест хиляди четиристотин седемдесет и девет лева/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. 
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№ 6705000801/29.03.2019 год., издадено от Община Разград, данъчната 

оценка на имота е в размер на 3 578,00 лв. /три хиляди петстотин седемдесет 

и осем 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 23 гласа 

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

 

                                            Р Е Ш И: 

 

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

поземлен  имот – частна общинска собственост № 417, находящ се в кв. 20А 

по кадастралния план на с. Ушинци, община Разград, с площ от 1224,00 

кв.м и административен адрес: община Разград, с. Ушинци, ул. “Бачо 

Киро“ № 37Б,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2937/02.04.2019 год., с граници на имота: ул. “Бачо Киро“, имоти № № 416 и 

418, с начална тръжна цена, определена от оценител на недвижими имоти, в 

размер на 6 479,00 лв. /шест хиляди четиристотин седемдесет и девет лева/, 

без ДДС, при данъчна оценка в размер на 3 578,00 лв. /три хиляди петстотин 

седемдесет и осем 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. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

 

 

                                      ТОЧКА ВТОРА 

                                          ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка втора,  в която ще Ви информирам 

за постъпили материали в Звеното към Общинския съвет. Постъпил е отчет за 
дейността на „ ДКЦ1 Разград “ ЕООД за 2019 година и годишен отчет за същата 
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година от управителя на дружеството доктор Николай Денев, както и за 
дейността на „ДКЦ1 Разград “ ЕООД за първото тримесечие на 2019 година, 
Отчет за финансовото състояние, Отчет за приходите и разходите и Счетоводен 

баланс за първото тримесечие на 2019 година със същия вносител, управителят 
на дружеството.  

В изпълнение на чл. 67б от Закона за съдебната власт ни е предоставен 

препис на протокола от проведеното Общо събрание на съдиите в Окръжен съд 

– Разград, с който е определен броя на съдебните заседатели за Районен съд – 

Разград, Вносител на този протокол е Лазар Минчев – Административен 

ръководител – председател на Окръжен съд град Разград. Той ни запознава с 
това, че е определен боя на съдебните заседатели за районните съдилища в 
съдебния район на Окръжен съд град Разград и по общини, както следва: 

1. Районен съд град Разград – 30 съдебни заседатели в следното 

съотношение: 
Община Разград – 24 броя 
Община Лозница - 3 броя 
Община Цар Калоян – 3 броя 
Това, което касае Общински съвет Разград.  

От вносител Областният управител Гюнай Хюсмен.. 

Ще помоля за малко тишина, имайте още малко търпение. 
Ще помоля за тишина в залата.  
Областният управител Гюнай Хюсмен е вносител на следващия материал 

постъпил в звеното към Общински съвет. Той е и Председател на Асоциацията 
по В и К на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград и представлява Протокол №19/12.03.2019г. от проведено 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД, гр. Разград. 

И последният материал, постъпил след провеждане на заседанията на 
постоянните комисии в Общинския съвет, е с вносител Даниела Неделчева – 

ст.експерт РЕКИЦ “Читалища“ гр. Разград и е обобщен доклад за дейността на 
читалищата от Община Разград през 2018 година. 

С това изчерпахме дневния ред за днешното заседание. На всички желая 
светли празници и в 15.40 часа закривам редовното заседанието на Общинския 
съвет.  
 

                                   

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Веселин Спасов/ 


