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                                  П Р О Т О К О Л 

 

                                        № 58 

 

 
От проведено заседание на Общински съвет - Разград на 30.07.2019 

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

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  30. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха и общинските съветници Ахтер 

Чилев и Валентина Френкева 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници:  Елка 

Неделчева, Хами Хамиев 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 

Добър ден! Откривам редовната сесия на Общински съвет-Разград 

при регистрирани 28 общински съветници и наличие на кворум. По 

уважителни причини своите уведомления за неприсъствие на това 
заседание са пуснали общинските съветници Елка Неделчева, Хами 

Хамиев и Фатме Селим. Информирам Ви, че дежурен секретар на 
днешното заседание е общински съветник Таня Тодорова. Пристъпваме 
към обсъждане на дневният ред, който е предложен в поканата за сесията: 

1. Докладни записки и 

2. Текущи. 

Предложения във връзка с дневния ред? Не виждам такива. 

Пристъпваме към гласуване на дневния ред за сесията на Общинския 

съвет. Моля да гласувате.  

 

С 27 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

дневният ред се приема. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнението на точка първа и разглеждането на 

първата докладна записка, която е с Вх.№ 330. 

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

Относно: Договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 

Община Разград да поеме дълг за реализация на проект “Ремонт, 

обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните институции на територията на гр. 

Разград” по договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г.    
Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници,  

През м. септември 2017 г. е подписан Договор за безвъзмездна 
финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 за реализация на 
проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за 
енергийна ефективност в образователните институции на територията на 
гр. Разград”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие (9 853 637,19 лв.), национално финансиране (1 478 045,56 лв.) и 

собствен принос на бенефициента Община Разград (43 500 лв.). Насочен е 
към модернизиране на обекти на образователната инфраструктура и 

подобряване качеството на образованието в община Разград, което е и 

основна цел на проекта. Проектните дейности включват обновяване и 

реконструкция, реализация  на мерки за подобряване на енергийната 
ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на 
образователната инфраструктура в град Разград, които едновременно с 
това ще бъдат оборудвани за осъществяване на модерна учебно-

възпитателна дейност. Обектите, предмет на интервенция по проекта са 
Детска градина (ДГ) „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, Детска ясла (ДЯ) 

„Слънчево детство“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), ОУ „Никола 
Й. Вапцаров (първи и втори корпус), ДЯ „Звездици“, ДГ №4 „Митко 

Палаузов“, ДГ №6 „Шестте ястребинчета“, ДГ №12 „Зорница“, ДГ №3 

„Приказка“, ДГ №5 „Незабравка“. Проектът предвижда и ново 

строителство – изграждането на двуетажен физкултурен салон към ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“. 

В напреднал процес на изпълнение на строителни дейности са 7 

обекта, в останалите 5 същите ще стартират в максимално кратки срокове. 
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За осигуряване на дължимите плащания по проекта на Община 

Разград са необходими средства с ориентировъчен размер от 6 262 071 лв. 

Община Разград не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да 
използва кредитен такъв. Единствената възможност за осигуряването му е 

ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България – „ФЛАГ” ЕАД, като специфичен инструмент за подкрепа на 
общините при изпълнение на проекти по оперативни програми. 

 „Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

„ФЛАГ” ЕАД  дава възможност за кредитиране за покриване временния 

недостиг на средства между плащанията по оперативната програма от 
Управляващия орган. 

Съгласно указанията на „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД  за отпускане на кредит е 
необходимо да се приложи решение на Общинския съвет. 

Предлагаме Община Разград да поеме краткосрочен общински дълг в 

размер до 6 262 071 лв. за обезпечаване плащанията по оперативната 
програма, който ще се усвоява на части чрез представяне на фактури, при 

лихвени условия, съобразно приетата ценова политика на „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД.  Срокът 
за погасяване на заема е до 12 месеца от подписване на договора, а 
източниците за погасяване на главницата са плащанията от Управляващия 

орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ и собствени 

приходи. Кредитът ще се обезпечава чрез залог върху вземанията на 
Община Разград по Договора за безвъзмездна финансова помощ и залог 
върху собствени приходи на общината. Максималният лихвен процент ще 
се образува от шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 
4,083%. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 17а, ал. 2 и чл. 19а от 
Закона за Общинския  дълг, предлагам на Общински съвет-Разград да 
вземе следното решение:                                                                        

        1. Дава съгласие Община Разград да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, 

по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация 

на проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки 

за енергийна ефективност в образователните институции на територията на 
гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Разград“, по договор за безвъзмездна финансова 
помощ по ОПРР  №BG16RFOP001-1.023-0002-C01, при следните  основни 

параметри: 
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                    1.1 Максимален размер на дълга до 6 262 071 лв. /шест 
милиона двеста шестдесет и две хиляди и седемдесет и един лева/; 

                   1.2  Валута на дълга – лева; 

                   1.3 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за 
общински заем; 

                   1.4 Условия за погасяване: 

                   1.4.1 Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата 

на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 

                    1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез 
плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  №BG16RFOP001-1.023-0002-C01  и/ или от собствени 

бюджетни средства; 

                    1.5 Максимален лихвен процент, такси, наказателни 

лихви, неустойки и разноски:            

                    1.5.1 Максимален лихвен процент – шестмесечен 

ЕURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083%; 

                    1.5.2 Такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка;  
                    1.6 Начин на обезпечаване на кредита: 

                    1.6.1 Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Разград по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.023-0002-

C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 
                    1.6.2 Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Разград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Разград 

по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

   2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Разград да 
подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Кворума ни се увеличи на 29 общински съветницин с 
регистрацията на общински съветник  Валентина Френкева. Тази докладна 
записка, която ни беше представена от нейния вносител е разгледана в 
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четири постоянни комисии: ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика, ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, ПК по образование и наука 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 комисията по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Докладна записка с Вх.№ 330 беше разгледана в постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, присъстваха 6 

общински съветника и беше подкрепена, като 6 гласуваха „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, поради липса на кворум постоянната комисия не взе 

решение по докладните записки, а изразява становище. По тази докладна 
записка са гласували: „ЗА“-3, „против“ – 1 и 1- „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за комисията по образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Докладната записка е 
била разглеждана на заседание на комисията по образование и бе 
подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за комисията по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, комисията подкрепя докладната записка, с 3 гласа „ЗА“, 1- 

„против“ и 1 – „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. Не 

виждам желаещи да зададат въпроси. Заповядайте, господин Апти.  
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Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз имам няколко въпроса към 

вносителя, а именно: първо, каква е причината за забавяне на финансовите 
средства за финансиране на реализацията на проекта, т.е. защо 

Европейския фонд за регионално развитие все още не е превел средствата, 

след като преди 2 години е сключен самия договор. Втория ми въпрос е: 
ако се подкрепи тази докладна записка каква сума на година ще плаща 
общината на банките общо за всички заеми до сега – главница, лихва и 

такса управление на кредитите. И третия ми въпрос – как ще се осигурят 
тези средства, които ще се плащат евентуално на банката при погасяване 
на заема, чрез повишаване на приходната част, т.е. с увеличаване на 
събираемостта на данъците и таксите или ще се преразгледа разходната 
част с по-нататъшната корекция на бюджета. Тоест ако е втората идея – с 
преразглеждане на разходната част, съответно имаме ли някаква идея 

какви точно действия ще се предприемат – къде, какви съответно 

спестявания ще се направят, за да може да се насочат парите за погасяване 

на този заем? Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Кой ще отговаря, доктор Василев? Господин Тахиров, 

заповядайте.  

 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, ще отговоря по 

поредността на зададените въпроси. Договорът с оперативната програма е 
сключен и по проекта ние внесохме искане за плащане. Първото искане за 
плащане е от септември 2018 г. за 32 935 лв. Основните плащания по 

проекта се извършват когато сключим първите договори за строителство. 

Въз основа на това подготвихме искане за плащане и февруари месец по 

сметката на общината постъпиха 3 448 773 лв. Принципа на разплащане и 

получаване на средства по оперативните програми е – извършваме разхода, 

след като извършваме разходите внасяме искане за плащане и те ни 

възстановяват извършените разходи. Тъй като строително-монтажните 
работи по проекта, всичките трябва да приключат до 30 ноември 2019 г. 
Към тази дата ние трябва изцяло да сме се разплатили със самите 
изпълнители. Ако има забава на плащания от страна на възложителя – 

Община Разград, естествено това ще рефлектира и по отношение на 
спазването на сроковете за строителство, естествено и като нямат пари за 
извършване на строителните дейности ще се забавят и самите 
изпълнители. Действително се получава едно забавяне между 

разплащането от страна на възложителя – Община Разград към 

изпълнителя, подготвяне на искане за плащане, разглеждането на искането 
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за плащане, да се верифицират тези разходи, да постъпят към общината и 

ние да разполагаме с такъв ресурс. Именно за компенсиране на това чисто 

технологично време, заради това искаме да ползваме краткосрочния 

кредит. А изцяло, отговарям и аз точка две, изцяло парите по заема ще се 
платят със средствата, които…говоря за главницата, изцяло за главницата 
да доуточня, ще се платят със средствата от оперативната програма, които 

ще се преведат. И очакваме последното искане за плащане да внесем 

догодина някъде месец февруари, защото към март месец ни изтича 
договора. Ние дотогава трябва да направим окончателното плащане и в 

двумесечен срок те ще се произнесат и заради това, и срока на договора е 
до една календарна година. Сега как ще се отрази като корекция за 
бюджета… А само още нещо искам да добавя към първа точка – значи от 
целия финансов ресурс, който сме ползвали досега от оперативната 
програма, значи имаме към 3 млн. 470 х.лв. изтеглени пари, а разплатени за 
изпълнени дейности с изпълнителите имаме 2 млн. 966 х.лв. И ни остана 
един малък свободен ресурс за разплащане към 482 000 лв. За третия 

въпрос госпожа Иванова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Иванова.  

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Ами още в началото уточняваме, че кредита е мостови кредит, тип 

кредит за оборотни средства. Той няма да се връща наведнъж тези 6 

млн.лв., които ще изтеглим, ще има връщане сега до края на годината 
възстановяване на част от заема, защото в момента екипа по проекта 
изготвя искане за плащане към Управляващия орган и очакванията са тази 

част, която в момента успеем да отчетем на практика около 3 млн.лв., 

смятам че ще отчетем до края на месец август, да бъдат възстановени от 
Управляващия орган до 31 декември на тази календарна година, и което 

означава автоматично, че ние веднага ги връщаме на Фонд „ФЛАГ“. 

Разход за Общината на практика остава само лихвата върху кредита и 

таксата за обслужване на кредита. От предходния кредит знаем, че таксата 
е около 100 лв. месечно. Лихвата, всеки кредит Фонд „ФЛАГ“ се 

разглежда индивидуално на база на кредитната история на общината. 

Максималния процент е 4 %, както сме разписали, предходния кредит 
достигнахме до ниво  две цяло и три процента. Какъв ще бъде лихвения 

процент след като все още нямаме одобрен кредит от Фонд „ФЛАГ“ не 
мога да кажа, но разхода за лихви се разпределя в две бюджетни години, 

като една част за тази година ще бъде не повече, по предварителни 

изчисления, не повече от 10 000 лв., които считаме, че за община на нивото 

на Община Разград без да се налага корекция на бюджета, с преизпълнение 
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на някои от приходната част 10 000 лв., можем да осигурим лихвите. В 

никакъв случай корекция към момента няма да се налага на разходната 
част за ограничаваме разходи за сметка на кредита.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, 

господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги, аз ще се позова на информация, която смятам, че е 

напълно достоверна, която беше изнесена във вестник „Екип 7“, че е 
финализирана процедурата за 10 години на бензиностанцията, бивша и 

бъдеща на „ШЕЛ“. Още от заглавието става ясно… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да се изказвате по същество… 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Аз мисля, че съвсем по същество. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

…тоест това, което касае докладната записка.  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

… 2 млн. и 200 хиляди. Причини съществени изказвам. Тъй като 

вместо да тегли общината заем, на които да плаща лихва, да плаща такса 
обслужване може съвсем спокойно да се справя с тази сума, която идва от 
бензиностанцията, която отдаваме за управление за 10 години. Мисля, че 2 

млн. и 200 хиляди е достатъчно мостова, както казвате тука сума, с която 

да може при ефективно разпределение на плащанията да покрие 
необходимостта от оборотни средства, които след това да бъдат 
възстановени от Управляващия орган. Това е въпрос само на 
професионализъм. За мен е напълно безотговорно при положение, че ще 
получим 2 млн. и 200 хиляди, сега да търсим допълнително пари в размер 

на 6 милиона. Само малко Кмета да си дисциплинира екипа и да го накара 
да работи поне до края на този мандат ефективно. Ето защо аз смятам, че 
тази докладна записка е напълно ненужна и общината има всички ресурси, 

с които да изпълни своите задължения да финансира тези строително-

монтажни работи и да не натоварва нашите съграждани с излишни 

плащания за лихви, за такси и за всякакви други неща, които са цената на 
досегашното неефективно управление. Благодаря Ви.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Неефективно управление бля, бля, бля ще кажа аз.  
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Вие го правите с управлението си. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, ние чухме Вашето мнение, Вие мислите така. 

Ние обаче не мислим така и заради това сме внесли и тази докладна 
записка с искането за тази сума. По отношение на работата на моите 
служители, искам да каже, че тя е изключително добра и добрата им работа 
се потвърждава от документите, които издават контролиращите ни органи 

като АДФИ, като Сметна палата. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

И Управляващия орган, който нанася съответните корекции, санкции 

на общината. Нали така? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз  един въпрос имам, наистина уточняващ към… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В процедура сме на становища и изказвания, и предложения. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Неговия въпрос е свързан с моето изказване. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Да, той е уточняващ към коментара, който чухме относно лихвата. 

Само искам за себе си да изчистя, че при теглене на 6 млн. и 200 хиляди, 

лихвата ще бъде-годишната в размер на около 2 %? Правилно съм разбрал 

нали? 
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Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Да. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Тоест около сто и двадесет и няколко хиляди на година? 

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Госпожа Полина Иванова не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

А как? 

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Лихвата не се смята така. Сега първо лихвата ще бъде изчислена на 

тези, ние няма да изтеглим наведнъж 6 милиона. Подписваме договор за 6 

милиона, да, но нас примерно следващия месец за разплащания с фирмите 
изпълнителки към момента ни трябва 1 милион. Правим искане към Фонд 

„ФЛАГ“ да усвоим този милион. От датата на усвояване на милиона се 
начислява лихва, периодично на части лихвата, тази сметка – груповата 
сметка не е вярна. Много по-малко, не. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да, беше важно уточнение. Други изказвания, 

становища във връзка с докладната записка? Не виждам такива. 
Прекратявам дебатите и пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 330. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 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   
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9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 753 

 

 През м. септември 2017 г. е подписан Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 за реализация на 

проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки 

за енергийна ефективност в образователните институции на 

територията на гр. Разград”. Проектът се финансира от Европейския 

фонд за регионално развитие (9 853 637,19 лв.), национално 

финансиране (1 478 045,56 лв.) и собствен принос на бенефициента 

Община Разград (43 500 лв.). Насочен е към модернизиране на обекти 

на образователната инфраструктура и подобряване качеството на 

образованието в община Разград, което е и основна цел на проекта. 

Проектните дейности включват обновяване и реконструкция, 

реализация  на мерки за подобряване на енергийната ефективност и 

рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на 

образователната инфраструктура в град Разград, които едновременно 



12 

 

с това ще бъдат оборудвани за осъществяване на модерна учебно-

възпитателна дейност. Обектите, предмет на интервенция по проекта 

са Детска градина (ДГ) „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, Детска ясла 

(ДЯ) „Слънчево детство“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), ОУ 

„Никола Й. Вапцаров (първи и втори корпус), ДЯ „Звездици“, ДГ №4 

„Митко Палаузов“, ДГ №6 „Шестте ястребинчета“, ДГ №12 

„Зорница“, ДГ №3 „Приказка“, ДГ №5 „Незабравка“. Проектът 

предвижда и ново строителство – изграждането на двуетажен 

физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“. 

В напреднал процес на изпълнение на строителни дейности са 7 

обекта, в останалите 5 същите ще стартират в максимално кратки 

срокове. 
За осигуряване на дължимите плащания по проекта на Община 

Разград са необходими средства с ориентировъчен размер от 6 262 071 

лв. Община Разград не разполага със свободен финансов ресурс и се 
налага да използва кредитен такъв. Единствената възможност за 

осигуряването му е ползване на кредит от „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД, като 

специфичен инструмент за подкрепа на общините при изпълнение на 

проекти по оперативни програми. 

 „Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

„ФЛАГ” ЕАД  дава възможност за кредитиране за покриване 
временния недостиг на средства между плащанията по оперативната 

програма от Управляващия орган. 

Съгласно указанията на „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД  за отпускане на кредит е 
необходимо да се приложи решение на Общинския съвет. 

Предлагаме Община Разград да поеме краткосрочен общински 

дълг в размер до 6 262 071 лв. за обезпечаване плащанията по 

оперативната програма, който ще се усвоява на части чрез 
представяне на фактури, при лихвени условия, съобразно приетата 

ценова политика на „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България – „ФЛАГ” ЕАД.  Срокът за погасяване на заема е до 12 

месеца от подписване на договора, а източниците за погасяване на 

главницата са плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор 

за безвъзмездна финансова помощ и собствени приходи. Кредитът ще 
се обезпечава чрез залог върху вземанията на Община Разград по 

Договора за безвъзмездна финансова помощ и залог върху собствени 

приходи на общината. Максималният лихвен процент ще се образува 

от шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083%. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 

и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 17а, ал. 2 и чл. 19а 

от Закона за Общинския  дълг, Общинския съвет, след поименно 

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

 

Р Е Ш И: 
                                                              

                    1. Дава съгласие Община Разград да сключи договор за 

кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински 

дълг с цел реализация на проект “Ремонт, обновяване на материално-

техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на гр. Разград”, 

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Разград“, по договор за 

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

C01, при следните  основни параметри: 

                    1.1 Максимален размер на дълга до 6 262 071 лв. /шест 

милиона двеста шестдесет и две хиляди и седемдесет и един лева/; 

                   1.2  Валута на дълга – лева; 

                   1.3 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем; 

                   1.4 Условия за погасяване: 
                   1.4.1 Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 
                    1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез 
плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ  №BG16RFOP001-1.023-0002-C01  и/ 

или от собствени бюджетни средства; 

                    1.5 Максимален лихвен процент, такси, наказателни лихви, 

неустойки и разноски:            

                    1.5.1 Максимален лихвен процент – шестмесечен ЕURIBOR 

плюс максимална надбавка от 4,083%; 

                    1.5.2 Такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата 

банка;  

                    1.6 Начин на обезпечаване на кредита: 

                    1.6.1 Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Разград по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.023-

0002-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
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наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 
                    1.6.2 Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 

Община Разград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община 

Разград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 
финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 
                    2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Разград 

да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – 

ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, 
както и да извърши всички останали правни и фактически действия 

за изпълнение на решението по т. 1. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от 
приемането му. 

 

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

Административен съд Разград.  
 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

Вх.№ 331. 

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

Относно: Приемане на актуализирано разпределение на 

променения бюджет към 31.12.2018  г. и отчета за изпълнението на 

бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския 

съюз към 31.12.2018 година. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници,  

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.140 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/ и чл.43 от Наредба № 15 на Общинския съвет 
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
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местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет, предлагам на вашето внимание Годишен отчет за 
изпълнение на бюджета на Община Разград и сметките за средства от 
Европейския съюз към 31.12.2018 г. и актуализирано разпределение на 
променения бюджет към 31.12.2018 г.  

 

Изпълнението на общинския бюджет е организирано в съответствие 
със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2018 г., ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС № 

316/20.12.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна 
заплата за страната, РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2018 г., изменено с РМС № 667/01.11.2017 г., писмо № ФО-

1/09.01.2018 г. на МФ - указания за съставянето и изпълнението на 
бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 
2018 г., Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 

решенията на Общински съвет Разград. 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Разград към 

31.12.2018 г. е изготвен в съответствие с горепосочените нормативни 

актове, както и указанията на дирекция „Държавно съкровище” при 

Министерство на финансите – ДДС № 8/21.12.2018 г… Господин 

Димитров, много сте готин с онази диня. Не можах да се сдържа, нали. 

 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Моля? 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Много сте готин с онази диня, не можах да се сдържа. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви по същество, доктор Василев. 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Извинявайте, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Ще помоля за тишина и спокойствие в залата. Продължете като 

вносител. 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Извинявайте, не се сдържах. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Обещавам и на Вас да занеса тогава подарък. 

 

/Микрофона на господин Иво Димитров е спрян/. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Защо ми изключват микрофона за динята бе? 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

И мене ме изключиха.  

При спазване на изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси Ви предоставяме писмо изходящ № 07-02-

390/28.05.2019 г. на Сметна палата (Приложение № 9), с което е получен 

Одитен доклад № 0100314918, съдържащ немодифицирано мнение 
относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Разград за 
2018 г. и заверен финансов отчет. Одитният доклад е публикуван на 
интернет страницата на Община Разград, секция „Финанси и бюджет“. 

Бюджетът на Община Разград за 2018 г. е приет от Общински съвет 
Разград с Решение № 496 по Протокол № 37/ 01.02.2018 г., като 

първоначалният му обем е 42 359 х. лв.  

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният 
план към 31.12.2018 г. е в размер на 46 848 х.лв., в т.ч. държавни дейности 

– 26 812 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности 

– 20 036 х.лв. Увеличението спрямо първоначалния план е с 4 489 х.лв., в 

т.ч. държавните дейности – 2 254 х.лв. и местните дейности – 2 235 х.лв. 

Най-голям дял в размера на допълнителните средства имат:  
- полученият трансфер за ремонт на улици по села – 1 655  х.лв.,  

- трансферите и субсидиите във функция «Образование» – 1 342  

х.лв., 

- трансферът за вътрешноградски и междуселищни превози, 

безплатен превоз на  
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ученици до 16-г.възраст, безплатни и по намалени цени пътувания -  

647 х.лв. и др. 

Получените през годината дарения са в размер на 205 х.лв., в т.ч. за 

държавните дейности – 138 х.лв. и за общинските дейности и 

дофинансиране на държавните дейности – 67 х.лв. 

В края на 2018 г. с решение на Общинския съвет бюджетът е 

увеличен с 49 х.лв. в частта на общинските дейности от преизпълнение на 

приходната част на звената, работещи по системата на делегирани 

бюджети.  

 

І. Изпълнение на приходната част /Приложение № 1/. 

 

 Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 45 

697  х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. Процентът на изпълнение е 97,5%.  

 

Изпълнение на приходите за държавните дейности – 26 733 х.лв. 

или 99,7% от планираните приходи. Най-голям дял в приходите за 
държавни дейности заема общата субсидия, определена в ЗДБРД за 2018 г. 
– 23 908 х.лв. или 89,4% от отчетените приходи. Целевите трансфери са в 

размер на 1 048 х.лв. и включват: 120 х.лв. от МОН за СУ"Хр.Ботев" за 
ремонт на плочници и коридори, 111 х.лв. за учебните заведения по 

национални програми на МОН, 647 х.лв. за вътрешноградски и 

междуселищни превози, безплатен превоз на ученици до 16-год.възраст, 
безплатни и по намалени цени пътувания, 108 х.лв. от МТСП по 

национални програми за осигуряване на заетост, 28 х. лв. от МК за 

разкопки на Регионален исторически музей и дейност на 
РБ“Проф.Б.Пенев“ и др.  

Реализираните собствени средства в звената от системата на 
образованието, работещи по системата на делегирани бюджети са в размер 

на 599 х.лв., от които 119 х.лв. от стопанска дейност, 339 х. лв. от наеми на 
земя и имущество, 138 х. от дарения и др. 

Преходният остатък към 31.12.2018 г., реализиран в делегираните 

държавни дейности е в размер на 1 367 х.лв., включително 19 х.лв. по 

проекти, изпълнявани от училища. 

 

Изпълнение на приходите за общинските дейности -  18 964 х.лв. 

или 94,6% от планираните 20 036 х.лв. 

Данъчни приходи 

С най-голям относителен дял в данъчните приходи е данък върху 

превозните средства – 47,4%, следван от данъка върху недвижимите имоти 

– 31,6% и данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден 

начин – 17,2%. В резултат на прилаганите през годините мерки и добрата 
организация, събираемостта на данъчните приходи през 2018 г. е 98,3%. 
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Неданъчни приходи 

С най-голям относителен дял са приходите от общински такси - 

49,4%, следвани от приходите от управление на собственост – 45,5%.  

От общинските такси преизпълнение на плана има при таксите за 

ползване на домашен социален патронаж – 103,5%, за ползване на пазари и 

тържища - 105%, за технически услуги – 146% и за притежаване на куче – 

137,2%. 

През 2018 г. изпълнението на приходите от продажба на общинска 
собственост е на 88,7%.  

Най-голям дял в нетните приходи от дейността си има ОП 

„Разградлес“ – 2 248 х.лв., следвани от ОП „Ученическо столово хранене и 

почивно дело“ – 437 х.лв., ОП „Бизнес зона „Перистър“ – 348 х.лв., 

ОП“Общински пазари“ – 225 х.лв. и ОП „Обреден дом“ – 152 х.лв.  

 

Трансфери и финансирания 

Получените субсидии за местни дейности са 2 635 х.лв., от които 

обща изравнителна субсидия 1 594 х.лв., субсидия за зимно поддържане и 

снегопочистване - 202 х.лв. и целева субсидия за капиталови разходи - 839 

х.лв. 

През 2018 г. са получени целеви трансфери в размер на 2 831 х.лв., от 
които 1 655 х.лв. по ПМС за ремонт на улици в населените места на 
Община Разград, 686 х.лв. от другите общини от област Разград трансфери 

за РИОСВ – отчисления за увреждане компонентите на околната среда, от 
МТСП 240 х.лв. за лични асистенти и 36 х.лв. за обществена трапезария, от 
МРРБ 180 х.лв. актуализация на идеен проект за реконструкция на 
съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води и 14 х.лв. за 
Общ устройствен план на Община Разград, 20 х.лв. от ПУДООС за селата 

Мортагоново, Островче и Стражец.  

За разходи по проекти са платени 191 х.лв. За втора година са 
възстановени 50 х.лв. от ползван през предходния програмен период 

временен безлихвен заем от сметката за чужди средства /набирателна 
сметка/ на Община Разград. 

В отчета е отразен и върнатият на МРРБ трансфер /ДДС за 
изграждане на канализация в кв.“Орел“/ - 113 х.лв. 

Погасителните вноски по инвестиционния банков кредит от SG 

„Експресбанк” за инфраструктура са в размер на 700 х.лв., по заемите от 
Фонд „Енергийна ефективност” и Фонд „ФЛАГ” - 125 х.лв. и 20 х.лв. за 

покриване на банков кредит на ликвидираното търговско дружество 

„Общински пазари“ ЕАД съгласно решение на Общински съвет Разград. 

Временните безлихвени заеми за покриване на плащания по проекти по 

оперативни програми са в размер на 299 х.лв. Общината е превела на 
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РИОСВ отчисления за увреждане компонентите на околната среда в 

размер на 1 742 х.лв. 

Преходният остатък, реализиран в местните дейности в края на 

периода, е в размер на 2 885 х.лв. 

 

ІІ. Изпълнение на разходната част /Приложение № 2/ 

 

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 
41 446 х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. или изпълнението е 88,5% от 
плана. Разходите за държавни дейности са 25 366 х.лв., за тяхното 

дофинансиране – 1 061 х.лв. и за общински дейности - 15 019 х.лв.  

В разходите за държавни дейности най-голям дял имат трудовите 
разходи - 20 064 х.лв. /79,1%/, за издръжка, други разходи и трансфери са 
разходвани 5 075 х.лв. /20%/, а за капиталови разходи – 227 х.лв. (0,9%).  

Разходите за дофинансиране на държавните дейности са обезпечени 

от постъпили средства от дарения, стопанска дейност и услуги в 

културните институти, работещи на делегирани бюджети и собствени 

бюджетни средства на общината.  

Структурата на отчетените разходи за общински дейности е 
следната: трудови  разходи – 5 352 х.лв. /35,6%/,  издръжка, данъци и такси 

– 7 178 х.лв. /47,8%/, стипендии, трансфери и субсидии, чл.внос и помощи 

по решения на Общинския съвет – 235 х.лв. /1,6%/, лихви по заеми – 134 

х.лв. /0,9%/ и капиталови разходи – 2 120 х.лв. /14,1%/.  

Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите 
във функция „Образование” – 69,6%, а в местните дейности във функция 

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 36,5%. 

Изпълнението на разходите по функции, групи и видове е дадено в 

приложените таблици №№ 2.1- 2.9 към докладната записка: 

Функция „Общи държавни служби”  - разходвани са 3 318 х.лв., в 

т.ч. 1 672 х.лв. за държавни дейности, 949 х.лв. за местни дейности и 698 

х.лв. за дофинансиране на държавните дейности. 

За трудови разходи на общинска администрация и кметствата са 
изразходвани 2 370 х.лв., за издръжка 493 х.лв., данъци - 34 х.лв., помощи 

за лечение – 45 х.лв. и капиталовите разходи - 15 х.лв.  

Разходите, свързани с дейността на Общински съвет Разград са 362 

х.лв., от които 321 х.лв. за трудови разходи, 39 х.лв. за издръжка и членски 

внос и 2 х.лв. за капиталови разходи. 

 

Функция „Отбрана и сигурност“ – разходите са в размер на 183 

х.лв. За дейностите на  Комисията за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, Детска педагогическа стая, 

обществени възпитатели, районни инспектори, денонощни дежурни и 

военни отдели със средства от държавата са разходвани 156 х.лв.  
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И през 2018 г. се проведоха инициативи, съобразени с потребностите 
и желанията на конкретните училища и финансирани на проектен 

принцип. 

Със средства от собствени приходи община Разград е изразходвала 
27 х.лв. за превантивни дейности за намаляване на последиците от 
бедствия и аварии, включително за управлението на язовирните стени и 

съоръженията към тях. 

 

Функция „Образование“ – изразходвани са 20 098 х.лв., от които 17 

661 х.лв. за държавни дейности, 242 х.лв. за тяхното дофинансиране и 

2 195 х.лв. за общински дейности. 

Разглеждайки структурата на разходите във функцията, с най-голям 

относителен дял са трудовите разходи 15 335 х.лв. (76,3%), издръжката /в 

т.ч. и други разходи/ е 4 526 х.лв. (22,5%) и капиталовите разходи - 237 

х.лв. (1,2%).  

Във функцията се отчитат разходите за: 
- 14 бр. неспециализирани училища – 10 965 х.лв., от които 178 

х.лв. от собствени приходи на Община Разград за дофинансиране на 
маломерни и слети паралелки в училищата в селата Киченица, Осенец и 

Стражец и ремонтни дейности в сградата, ползвана от СУ“Хр.Ботев“ и 

ППМГ“Акад.Н.Обрешков“. През годината учебните заведения са получили 

138 х.лв. от дарения и са реализирали 370 х.лв. собствени приходи. 

- Спортно училище – 332 х.лв., от които 20 х.лв. дофинансиране, 

осигурени от собствени приходи на Община Разград, за участия в 

национални и международни състезания и за лагери; 

- ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – 568 х.лв. Собствените приходи  

на училището са в размер на 87 х.лв.; 

- Ученическо общежитие – 600 х.лв., от които 50 х.лв. 

дофинансиране със средства от Община Разград за ремонт на сградния 

фонд; 

- 3 бр. центрове за подкрепа за личностно развитие – УСШ, 

ЦУТНТ, ЦРД - 713 х.лв. За МУЦТПО до приключване на процедурата по 

вливане в ЦПЛР-ЦУТНТ са разходвани 41 х.лв.; 

- 20 бр. детски градини – 5 495 х.лв., от които 1 112 х.лв. са 

осигурени от собствени приходи на Общината. В издръжката на детските 
градини най-голям относителен дял имат разходите за храна - 434 х.лв. и за 

вода, горива, енергия – 302 х.лв.; 

- Отдел „Образование“, в това число превоз ученици – 594 х.лв.; 

- ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“, 

осъществяващо храненето на децата в училищата - 561 х.лв.; 

- Ресурсно подпомагане на децата и учениците – 200 х.лв. 

Във функцията са отразени и получените и разходвани целеви 

средства за безплатни учебници и учебни помагала в размер на 221 х.лв., за 
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превозни разноски на педагогическия персонал – 55 х.лв., за работа с деца 
от уязвими групи -101 х.лв., за промяна в натуралните показатели – 110 

х.лв., за обезщетения по НП“Оптимизация на вътрешната структура на 
персонала“ – 441 х.лв., за безплатен превоз на ученици до 16-г. възраст – 

429 х.лв. и др. 

 

Функция „Здравеопазване”  - разходвани са общо 1 282 х.лв. за 

обезпечаване дейността на 2 детски ясли с млечни кухни, 38 бр. здравни 

кабинети в училищата и детските градини, 4-ма здравни  медиатори, 

Общинския съвет по наркотични вещества  и Превантивно-

информационния център и дейности, осъществявани от общината.  

Разходваните средства в държавните дейности в размер на 1 109 х.лв. 

са предимно за заплати и осигуровки – 97,7% от общия разход.  

Издръжката на детските ясли и млечни кухни, осигурена от 
общински приходи е в размер на 164 х.лв., от които 72 х.лв. за храна и 66 

х.лв. за вода, горива, енергия.  

Разходите за дейността на медиаторите са в размер на 37 х.лв., а на 

Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационния център - 59 х.лв. 

От местни приходи са осигурени и средства за дезакаризация и 

дезинсекция – 8 х.лв. 

 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 

разходвани са общо 4 109 х.лв. за обезпечаване дейността на 18 бр. 

социални услуги, за възнагражденията на персонала, нает по програми за 

временна заетост, за клубовете на пенсионери и инвалиди,  както и за 
присъдени издръжки и за компенсации за пътувания по вътрешноградския 

и междуселищен транспорт на различни категории лица. 

От 01.12.2018 г. е разкрита нова социална услуга Звено„Майка и 

бебе“ с капацитет 6 места. 

Средствата, които са изразходвани от тези социални услуги през 
2018 г. са 3 103 х.лв., от които 10 х.лв. от дарения.  

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“, обслужваща 455 

бр. патронирани лица е изцяло местна дейност, финансирана от общината. 

През 2018 г. разходите за нея са в размер на 657 х.лв., от които 309 х. лв. за 
издръжка, като най-големи са разходите за храна – 204 х.лв. Със средства 
от целева субсидия за капиталови разходи на ДСП е закупен хладилен 

шкаф за 2 х.лв.  

За ползването на социалната услуга „Обществена трапезария” от 
социално–слаби лица са разходвани 36 х.лв., а за услугата „Личен 

асистент“– 240 х.лв. 

По национални програми за осигуряване на заетост през 2018 г. са 
разходвани 118 х.лв. 
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За присъдени издръжки и за компенсации за пътувания по 

вътрешноградския и междуселищен транспорт на различни категории лица 
са изразходвани 176 х.лв., осигурени с държавен трансфер. 

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда“ е изцяло местна дейност. Общият разход за функцията е в размер 

на 5 483 х.лв., като най-големи са отчетените разходи за дейност „Чистота” 

– 2 368 х.лв. Във функцията са отчетени и разходите за улично осветление 
– 317 х.лв., текущи ремонти и ремонт улици – 1 416 х.лв., за управление на 
общинската собственост – 216 х.лв., за водоснабдяване и канализация – 

496 х.лв., за озеленяване – 513 х.лв. и за екологични дейности – 157 х.лв. 

Част от дейностите се извършват от ОП „Паркстрой“ и ОП „Ремонтстрой“. 

За основен ремонт на уличната мрежа в гр. Разград са изразходвани 437 

х.лв. – целеви остатък от 2017 г. По предложение на кметовете за селата са 
разходвани 145 х.лв. за ремонт на улици и 41 х.лв. за текущи ремонти. 

 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 3 359  

х.лв. Извършените разходи в държавните дейности са на стойност 1 607 

х.лв. като  46,5% от тях са за трудови разходи, 15,4% за издръжка и едва 8 

х.лв. за капиталови разходи на Регионална библиотека, Регионален 

исторически музей и Художествена галерия и 37,5% за субсидии на 
читалищата.  

Изразходвани са  63 х.лв. за дофинансиране на ДД, като 43 х.лв. са от 
собствени приходи на трите културни институции. Община Разград 

дофинансира Регионален исторически музей с 10 х.лв. за подпомагане 

извършването на разкопки и с 5 х.лв. ХГ «Проф.И.Петров»  за 
организиране и провеждане на пленер «Мистика и реалност». За първа 
година бяха предвидени 5 х.лв. за дофинансиране на читалищата, които се 
разходваха на проектен принцип. 

В общински дейности са разходвани 1 689 х.лв. или 91% от 
планираните разходи. Тук се отчитат разходите за дейността на Капански 

ансамбъл, Общински културен център, Общинско радио Разград, Зоокът, 
ОП „Обреден дом“ и средствата за обезпечаване на мероприятията от 
културния и спортния календари на общината. Придобитите ДМА за тези 

звена са за 119 х.лв.Община Разград поема издръжката на сградите на 
Общинския културен център и филхармонията, с което подпомага 
дейността на Театрално музикален център - Разград.  

 

Във функция „Икономически дейности и услуги“ са отчетени 

разходите на ОП „Разградлес“, ОП „Бизнес зона „Перистър“, 

ОП“Общински пазари Разград“, Приюта за безстопанствени животни, 

разходите по проекти на общината, разходите за зимно поддържане и 
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снегопочистване и за основен ремонт на общинската пътна мрежа, 

разходите за нерентабилни линии в транспорта и др. 

 Общият размер на отчетените разходи е 3 479 х.лв., което е 82,6% от 
плана. Разходите за нерентабилни линии в транспорта са единствената 

държавна дейност във функцията и за нея са разходвани 69 х.лв. Разходите 
за местните дейности са в размер 3 411 х.лв. За зимно поддържане и 

снегопочистване на общинските пътища са изразходвани 217 х.лв. През 
2018 г. е завършен ремонтът на  общинския път RAZ  1116/ІІ-49, 

Манастирско-Разград/-Островче на стойност 256 х.лв. Зарършено е 
изграждането на Кастрационния център към Приюта за безстопанствени 

животни и е закупено оборудване за него. 

ОП „Разградлес“ е внесло в Община Разград чист приход 743 х.лв. 

при планирани 650 х.лв.  

 

Към 31.12.2018 г. просрочените задължения на Община Разград са 50 

х.лв., които представляват едва 0,1% от общия обем на разходната част на 
бюджета. Просрочените вземания са 1 058 х.лв., от които 301 х.лв. са 
начислени суми по образувани изпълнителни дела и неустойки и 168 х.лв. 

лихви. 

 

 III. Изпълнение на капиталови разходи 

 

 Актуализираният план на разчета за капиталови разходи на 
Община Разград за 2018 г. е на стойност 10 502 х.лв., включващ всички 

източници на финансиране. Реално отчетените капиталови разходи към 

31.12.2018 г. възлизат на 4 706 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви 

трансфери – 617 х.лв., с  преходен остатък от 2017 г. -  1 082 х.лв., със 
собствени средства - 576 х. лв., с други източници на финансиране – 87 

х.лв. и със средства от Европейския съюз – 2 344 х.лв. 

Планът е коригиран с допълнителни средства за ремонт на улици в 

населените места в Община Разград - 1 655 х.лв., допълнителен  целеви 

трансфер от МРРБ в размер на 180 х.лв. за актуализация на идеен проект за 
реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни 

води гр.Разград и 20 х.лв. от ПУДООС за селата Мортагоново, Островче и 

Стражец. 

Някои от по-важните за общността обекти, реализирани през 2018 г. 
са: 

- основен ремонт на общинския път RAZ 1116/ІІ-49, Манастирско-

Разград/-Островче за 256 х.лв.; 

- основен ремонт на улици в град Разград за 437 х.лв.; 

- основен ремонт на тротоари в град Разград за 98 х.лв.; 

- реконструкция на водопроводи в ж.к.“Орел“ гр.Разград“, включващ 

етап Източна част и етап Западна част – 458 х.лв.; 
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- изграждане на кастрационен център за кучета – 159 х.лв. 

- изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград – 55 

х.лв.; 

- изграждане на улично осветление в части от гр.Разград – 47 х.лв. 

Разпределението на средствата за капиталови разходи по източници 

на финансиране, параграфи и обекти е видно от Приложение № 3. 

 

В структурата на отчета на общинския бюджет се включват 
взаимоотношенията с общинските предприятия: ОП „Ученическо столово 

хранене и почивно дело”, ОП „Разградлес”, ОП „Паркстрой”, ОП „Бизнес 
зона ”Перистър”, ОП „Обреден дом”, ОП „Ремонтстрой” и  ОП «Общински 

пазари Разград» /Приложения № 4.1-4.7/. 

 

Отчетът на изпълнението на бюджета по кметства е даден в 

Приложение № 7. 

 

IV. Информация за финансовите показатели по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 

т. 2 от ЗПФ към 31.12.2018 г. 
Съгласно чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси, не се 

допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, 

ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и 

задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 

и 2. 

Показателите на Община Разград по чл. 94, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона 
за публичните финанси към 31.12.2018 г. са в рамките на допустимото, а 
именно: 

1. Наличните към 31.12.2018 г. задължения за разходи са 1 104 

537 лева или 2,8% от средногодишните разходи за последните 4 години 

(2015-2018 г.) при ограничение от 15%. 

2. Наличните ангажименти за разходи към 31.12.2018 г. са 11 562 705 

лева или 29,3% от средногодишните разходи за последните 4 години (2015-

2018 г.) при ограничение от 50%. 

 

V. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 

година (Приложение 5). 

 

 През 2018 г. Община Разград не е теглила банкови или други 

кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно 

погасителните им планове. 

 SG „Експресбанк“ 

 Съгласно Решение № 583/24.06.2014 г. на Общински съвет 
Разград, Община Разград сключва договор за дългосрочен банков кредит 
№ 597/11.12.2014 г. за инвестиционни проекти на стойност 7 000 000 лева. 
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През 2018 г. са внесени 700 х.лв. главница, 127 х.лв. лихви и 31 х.лв. 

годишна такса за управление на кредита. Остатъкът към 31.12.2018 г. е 
4 200 х.лв., а срокът за погасяване е м.12.2024 г. 

 Фонд „ФЛАГ“ 

 Кредитът към фонд „ФЛАГ“ е в размер на 605 х.лв. и е 
изтеглен за съфинансиране на проект „Създаване на зелена и достъпна 
градска среда“. През 2018 г. по договор за кредит № 814/12.10.2015 г. са 
внесени 125 х.лв. главница, 1,6 х.лв. лихви и 0,6 х. лв. такса за управление 
на кредита, с което кредитът е погасен. 

   В изпълнение на Решение № 606/27.09.2018 г. на Общинския съвет 
са платени 20 х.лв. за покриване на остатъка от банков кредит на 
ликвидираното дружество „Общински пазари Разград“ ЕАД. 

 Съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ годишният размер на плащанията 
по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да 
надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и 

общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на 
базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на 
общината. 

 Съотношението на плащанията на общинския дълг на Община 
Разград за 2018 г. е 5,3% и отговаря на изискването по чл.32.ал.1 от ЗПФ. 

 

 VI. Отчет за изпълнението на сметките за средствата от 

Европейския съюз за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. (Приложение 
6). 

 

През календарната 2018 г. Община Разград и второстепенните 

разпоредители с бюджет реализират проекти финансирани от Европейски 

структурни и инвестиционни фондове по сключени договори за 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ОП „Околна среда 
2014-2020“, ОП „Добро управление“, ОП за храни и/или материално 

осигуряване, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020. 

В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. разходите по проекти са на 
обща стойност 4 145 х.лв., от които по: 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

• проект „Приеми ме 2015“– 398 х.лв. 

• проект "Превенция на социалното изключване и намаляване на 
бедността сред децата от Община Разград"– 227 х.лв. 

• проект "Нови възможности за грижа" – 308 х.лв. 

• проект "Обучения и заетост за младите хора" – 203 х.лв. 

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 
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• проект "Подобряване на административния капацитет на 
Община Разград за изпълнение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие"  – 26 х.лв. 

• проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град 

Разград“  - 2 270 х.лв.; 

•  проект „Енергийна ефективност“ – 202 х.лв.; 

•  проект „Подкрепа грижите за деца“ – 24 х.лв. 

ОП „Околна среда 2014-2020“ 

• проект „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 

за общините от РСУО Разград“ – 248  х.лв.; 

ОП „Добро управление“ 

• проект "Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център Разград" – 111 х.лв.; 

ОП за храни и/или материално осигуряване 

• проект "Осигуряване на топъл обяд в община Разград" – 36 

х.лв.; 

 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

• проект „Твоят час“ – 330 х.лв. 

Проект „Еразъм+“ – 9 х.лв. 

 

За всички проекти са изготвени финансови отчети, които са 
неразделна част от годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 
2018 г. Обобщеният отчет на сметките за средства от Европейския съюз е 

даден в Приложение № 6. 

 

Към 31.12.2018 г. по набирателните сметки има наличност 1 116 

х.лв. 

 

Сборният отчет на общинския бюджет за 2018 г. е съставен по пълна 
бюджетна класификация и е представен в  Министерство на финансите и в 

Сметната палата в определените срокове.  

 

Протоколът от общественото обсъждане на отчета на бюджета 
към 31.12.2018 г. на Община Разград, проведено на 26.06.2019 г.а от 17,30 

часа в кафе “Зайо Байо“ е Приложение № 8. 

 

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

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

самоуправление, чл.140, ал.5 и ал.6 от Закона за публичните финанси, 
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чл.44, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград, предлагам 

на Общински съвет  Разград да вземе следното решение:  
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018 г., както следва: 

   1.1. Планови показатели: 

                   1.1.1. По прихода                                                                  46 847 638 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.1.2. По разхода                                                                  46 847 638 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 

Приложение № 2, вкл. от №2.1. до № 2.9. / 

    1.2. Отчетни показатели:    

      1.2.1. По прихода                                                            45 697 486 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.2.2. По разхода                                                      41 445 864 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 

                   1.2.3. Остатък в края на периода                 4 251 622 лв. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград – 

план/отчет от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /Приложение № 3/. 

3. Приема финансовите сметки на общинските предприятия към 31.12.2018 г. 
/Приложения № № 4.1-4.7/. 

4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. 
/Приложение № 5/. 

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз  за 2018 г. 
/Приложение № 6/. 

             6. Приема отчета за изпълнение на бюджета по кметства към 31.12.2018 г. 
/Приложение № 7/. 

7. Приема отчета за лимитирани разходи: 

    7.1. Представителни разходи         9 875 лв. 

7.1.1. На Кмета на Община Разград                   5 869 лв. 

7.1.2. На Общински съвет Разград                   4 006 лв. 

    7.2. За отпускане на помощи за лечение      44 643 лв. 

 7.2.1. За еднократна помощ за лечение     13 834 лв.  

 7.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и  

лица с репродуктивни проблеми                  30 809 лв. 

    7.3. За помощи за погребение на починали граждани      6 985 лв.   

 

 Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 
Община Разград. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 

постоянни комисии, тъй като касае бюджет: 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; 
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ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности; 

ПК за младежта, спорта и туризма и ПК по международно сътрудничество. 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК  

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше подкрепена в 

постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. 5 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. За общинската собственост, господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

Колеги, комисията изразява становище с: 2 гласа „ЗА“, и 1 -„против“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК  

Комисията подкрепя проекта с: 3 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и 1 – 

„въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Христов, за постоянната комисия по устройство 

и развитие на територията.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК  

Проекта се подкрепя с: 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и няма 
„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда,.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК по околна среда, 

селско, горско, водно и ловно стопанство 

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с: 5 гласа „ЗА“, без „против“, и  „въздържали се“, бе 

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

Благодаря. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по социална 

политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК  

Благодаря. Поради липса на кворум комисията не взе решение, 

изрази становище с: 4 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК  

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 

Докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по 

образование и бе подкрепена с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали 

се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Тъй като и председателят, и заместник - председателят на 
ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности 

отсъстват по уважителни причини за становището на комисията ще 

докладва общински съветник Светослав Банков. Заповядайте, господин 

Банков.  

 

Г-н Светослав Банков – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Постоянната комисия подкрепи 

докладната записка с: 5 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, поради липса на кворум комисията не взе решение 

по докладната записка, а изрази становище чрез гласуване по следния 

начин: 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Вели, за постоянната комисия по 

международно сътрудничество.  
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Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК по международно 

сътрудничество 

Благодаря.  Комисията подкрепи докладната записка с: 5 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате възможност да задавате въпроси във връзка с тази 

докладна записка на вносителя. Въпроси към вносителя? Заповядайте, 

господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Тъй като чисто като функция искам да се погледне бюджета, а не 
като счетоводител – две отляво, две отдясно. Въпроса ми е свързан с 
функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, 

т.6.5 – Управление и контрол на дейностите по опазване на околната среда. 

Аз си спомням колко много дебат имаше по тази точка и накрая след наше 
предложение беше прието този бюджет 538 000 лв., видно е сега, че е 
изхарчен само 157 000 лв. Ако трябва лека почивка обаче искам 

разшифровка за какво са изхарчени и за какво не са изхарчени, както и за 
къде са отишли. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, Вие сте председател на група, от името на 

групата имате възможност да поискате такава почивка.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да, казвам…Ако не са готови, затова казвам ако не са готови тогава 
да поискаме 10 минути почивка. То някой трябва да отговори.   

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

10 минути е много кратък срок, за да извадим всички разходи в 

цялата функция, ако иска подробна разбивка.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не бе разликата. 

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Да, разликата – има, ние веднага ще отговорим. Тя се вижда, че е в 

капиталовите разходи. Ама така зададен въпроса за какво точно са 
изразходвани ни трябва време.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Направихте всичко възможно, преебахте маратона, обаче сте 
момченце, да не стане нещо да останем без кмет. Заповядайте.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми колеги,  

За всички, за които не е ясно. Господин Димитров, благодаря за този 

въпрос – за този маратон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Всичко е ясно за маратона, господин Димитров. Има Заповед на 
Областния управител, с която се обявява бедствено положение и вътре 
много ясно са зададени критериите, точките и ограничаването на достъпа 
до това.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 15 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След поисканата от „Кауза Разград“ почивка във връзка със 

справката, която съветник Божинел Христов изиска от общинска 
администрация, разбрах, че тя е готова. Госпожа Иванова е в готовност да 
отговаря на поставените въпроси. Прекратявам почивката, възобновяваме 
заседанието на Общинския съвет и отново сме на Докладна записка с Вх.№ 

331, която касае Отчета на бюджет 2018 г. Заповядайте, госпожо Иванова, 

за да отговорите на поставения въпрос.  

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Дейност „Управление и контрол на дейности по опазване на 

околната среда“ са изразходвани за предходната 2018 година – 156 943 лв., 

при уточнен план към края на годината 538 642 лв. Основните разходи са 
за: заплати – 34 000 лв. за 5 души щатна численост, 8 354 лв. – други 

възнаграждения и плащания, касаещи заплащания на болнични листове и 
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СБКО на служителите и обезщетения, задължителни осигурителни вноски, 

които са по Кодекса – 8 039 лв., издръжката в дейността е като отчет – 

90 421 лв. По параграфи основно, по-точно следвайки бюджетната 

класификация: за постелен инвентар, в случая това е за работно облекло – 

700 лв., за материали в дейността – 4 373 лв., за горива и ел. енергия, като 

основно тука се отчита разхода – гориво на булдозера, който е общинския 

булдозер, това е горивото – 75 000 лв. са разходите за външни услуги. Като 

по-голям дял за разходите за външни услуги, имаме закупена през 
предходната година дрон-карта за попълване на електронен регистър на 
озеленените площи, която струва 25 000 лв. Заплатени са 29 000 лв. за 

екзекутивна документация за изграждане на трета клетка на регионално 

депо. Има заплащане – външни услуги за автовишка. В дейността се 
отчитат и средствата за „Еко-лято“, планирани в бюджета, която дейност 
се осъществява от ЦУНТ – 5 000 лв. Заплатени са и държавни такси, това 
са винетките на булдозера и местния данък – данък превозни средства. 

Това е по издръжката.  

Въпроса, следващия беше остатъка, от къде има такава голяма 

реализирана икономия. Реализираната икономия е в размер на 370 000 лв., 

основно в капиталовите разходи като касае три големи обекта: 140 000 лв. 

е Обект за монтажни елементи за изграждане на ревизионна шахта, 
адренажна система на обект Регионално депо за опасни отпадъци, които 

средства към настоящия момент вече са изразходвани, средствата са 
прехвърлени – преходен остатък от 2018 г. в началото на 2019 г., Вие ги 

гласувахте в бюджета 2019 –та, към настоящия момент всичко е 
разплатено. Другият обект е: Изграждане на спортна и фитнес площадка на 
ул.“Арда“ – 50 000 лв. По същия начин средствата отново са планирани в 

бюджет 2019 –та, тече процедура. Даже в бюджет 2019 г. са вече 100 000 

лв. И последният обект, който е реализираната икономия е 180 000 лв. за 
актуализация на идеен проект за реконструкция на съществуваща 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Тези средства към настоящия 

момент отново са изразходвани, те дойдоха в края на 2018 г., трябваше да 
се проведе процедура по Закона за обществените поръчки и затова се 
забави тяхното изразходване. Това е.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? Доуточняващи въпроси имате ли, 

господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не само доуточняващ. Аз моля, тъй като не е приложена никаква 
справка, искам справката после. Ако има някакъв начин сега да ми се даде 
това, което ние сме гласували и това, което е извършено.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, само да кажа, че имаше публично обсъждане на 
Отчета на бюджета, имаше комисии, във всички комисии на Общинския 

съвет, на една от тях сте председател, се разглежда. Тази справка можехте 
да я поискате тогава, щеше да бъде предоставена на сесията. Други 

въпроси към вносителя?  

 

Г-жа Полина Иванова – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Това е разшифровка. Не е задължителен елемент към отчета.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Не виждам такива. 

Прекратявам дебата във връзка с Докладна записка с Вх.№ 331 и 

пристъпваме към поименно гласуване на същата. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова Не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   
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23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 754 

 

Съгласно разпоредбите на чл.140, ал.1 от Закона за публичните 
финанси, Кметът на общината изготвя годишния отчет за 

изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, 

придружен с доклад и го внася за приемане от Общинския съвет. 

Годишният отчет на Община Разград към 31.12.2018 г., 
приложен към настоящото решение, е изготвен съобразно 

изискванията на чл.45, ал.1 и чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ и чл.43 от 

Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

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

Съобразно изискванията на чл.140, ал.4 от ЗПФ и раздел II от 

Наредба № 23 на Общински съвет Разград за реда и начина за 

провеждане на публични обсъждания е проведено обществено 

обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета. 

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

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

самоуправление, чл.140, ал.5 и ал.6 от Закона за публичните финанси, 

чл.44, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение  и отчитане 
на общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след поименно 

гласуване, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018 г., както следва: 

   1.1. Планови показатели: 

                   1.1.1. По прихода                                                                  46 847 638 лв. 
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/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.1.2. По разхода                                                                  46 847 638 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 

Приложение № 2, вкл. от №2.1. до № 2.9. / 

    1.2. Отчетни показатели:    

      1.2.1. По прихода                                                           45 697 486 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.2.2. По разхода                                                      41 445 864 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 

                   1.2.3. Остатък в края на периода     4 251 622 лв. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград – 

план/отчет от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /Приложение № 3/. 

3. Приема финансовите сметки на общинските предприятия към 31.12.2018 г. 
/Приложения № № 4.1-4.7/. 

4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. 
/Приложение № 5/. 

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз  за 2018 г. 
/Приложение № 6/. 

             6. Приема отчета за изпълнение на бюджета по кметства към 31.12.2018 г. 
/Приложение № 7/. 

7. Приема отчета за лимитирани разходи: 

    7.1. Представителни разходи         9 875 лв. 

7.1.1. На Кмета на Община Разград                   5 869 лв. 

7.1.2. На Общински съвет Разград                   4 006 лв. 

    7.2. За отпускане на помощи за лечение      44 643 лв. 

 7.2.1. За еднократна помощ за лечение     13 834 лв.  

 7.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и  

лица с репродуктивни проблеми                  30 809 лв. 

    7.3. За помощи за погребение на починали граждани      6 985 лв.   

 

Настоящото решение 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. 

 

 

/Приложения с №№ от 1 до 9 са неразделна част от Решение № 

754 и са приложени към протокола в отделен файл/. 
 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

Вх.№ 332. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на 
Община Разград 
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Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през първото тримесечие  на 2019 г. 
Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, 

Благодаря за динята, обаче оказа се много изкуфяла и в знак на 
взаимност ще Ви подаря един балон и на още няколко човека от 
Общинския съвет би трябвало да подаря. Вие сами си преценете какво 

символизират тези балони.  

 

/Доктор Валентин Василев подари балон на господин Иво 

Димитров/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако е възможно по същество. Докладна записка № 332, относно: 

Корекциите на бюджета. 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Извършени корекции по бюджета на Община Разград през първото 

тримесечие на 2019 г. Получени са 15 бр. дарения в размер на 26 832 лв., 

които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 6 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 16 

074 лв. 

Издадени са 28 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 12 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 първото тримесечие 

на 2019  година, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.  

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в комисиите, които 

касаят корекциите към първото тримесечие на 2019 г.. Това са:  ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по образование и наука; 
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ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по 

устройство и развитие на територията, транспорт на общината. Госпожо 

Димитрова, да докладвате за комисията по бюджет.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК  

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги, след нелепите звуци, които господин Иво 

Димитров си позволява на сесия на Общинския съвет, все пак ще се 

постарая да докладвам относно решението на постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическа политика за Докладна записка с Вх.№ 

332. И тази докладна записка беше категорично подкрепена в комисията 
като 5 общински съветника гласуваха „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по образование, господин 

Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК  

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 

Докладната записка бе подкрепена с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и  

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. За постоянната комисия по социална политика, госпожо 

Георгиева.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК  

Благодаря. Поради липса на кворум комисията изрази само 

становище с: 4 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по 

териториално и селищно устройство.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК  

5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и без „въздържали се“, комисията 
подкрепи докладната записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

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

332. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 755 

 

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: 

• 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 първото тримесечие на 2019 г. са получени 15 бр. дарения в 

размер на 26 832 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 6 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 16 074 лв. 

Издадени са 28 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 12 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 23 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява промените по общинския бюджет за първото тримесечие 
на 2019  година, съгласно Приложение № 1 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. 
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/Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 755 и е 

приложено към протокола  в отделен файл/. 
 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

Вх.№ 333. 

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.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Община Разград е собственик на следните имоти: 

•  Имот № 61710.607.3918 – лозе, с площ от 1232 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3922 – лозе, с площ от 582 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3923 – лозе, с площ от 496 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3924 – лозе, с площ от 440 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.4226 – лозе, с площ от 784 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.6117 – нива, с площ от 1119 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.6132 – лозе, с площ от 2044 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.608.4683 – лозе, с площ от 605 кв.м., в местността 
„Простор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.608.4684 – лозе, с площ от 413 кв.м., в местността 
„Простор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.609.3747 – друг вид нива, с площ от 1172 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.609.3748 – овощна градина, с площ от 566 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 
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•  Имот № 61710.609.6972 – друг вид нива, с площ от 525 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.612.264 – лозе, с площ от 531 кв.м., в местността 
„Обзор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.612.2345 – лозе, с площ от 967 кв.м., в местността 
„Обзор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.137 – лозе, с площ от 871 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.138 – лозе, с площ от 779 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.4124 – лозе, с площ от 1759 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.614.2172 – лозе, с площ от 655 кв.м., в местността 
„Исперихски път”, гр. Разград. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост за 2019 година. За тях има 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 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 
 

§1. В т.3 „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза за 
очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 3.2 се изменя така:  

„3.2. Продажба: 38 броя имота – 93 969,30 лв.“ 

 

 

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

изменение: 
Подточка 3.2 се изменя и допълва, както следва: 
„Продажби - 38 броя“ и се създават нови точки с номера от 21 до 38 

със следното съдържание: 
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Няма да ги повтарям.  

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година, да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната 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 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, 1 - „против“, комисията изразява становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на  ПК 

Поради липса на кворум, комисията е изразила положително 

становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 

връзка с тази докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 333. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 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 Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   
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11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

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 +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Не участва   

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 отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 756 

 

С Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01.2019 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година. 

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

същата подлежи на актуализация при възникнала необходимост през 
годината. 

Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Имот № 61710.607.3918 – лозе, с площ от 1232 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3922 – лозе, с площ от 582 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3923 – лозе, с площ от 496 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.3924 – лозе, с площ от 440 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 
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•  Имот № 61710.607.4226 – лозе, с площ от 784 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.6117 – нива, с площ от 1119 кв.м., в 

местността „Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.607.6132 – лозе, с площ от 2044 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.608.4683 – лозе, с площ от 605 кв.м., в местността 

„Простор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.608.4684 – лозе, с площ от 413 кв.м., в местността 

„Простор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.609.3747 – друг вид нива, с площ от 1172 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.609.3748 – овощна градина, с площ от 566 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.609.6972 – друг вид нива, с площ от 525 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.612.264 – лозе, с площ от 531 кв.м., в местността 

„Обзор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.612.2345 – лозе, с площ от 967 кв.м., в местността 

„Обзор”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.137 – лозе, с площ от 871 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.138 – лозе, с площ от 779 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.613.4124 – лозе, с площ от 1759 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

•  Имот № 61710.614.2172 – лозе, с площ от 655 кв.м., в местността 

„Исперихски път”, гр. Разград. 

За реализиране на основната цел на програмата, възниква 

необходимостта от включване на посочените имоти в нея. 

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

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

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

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

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 

година, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 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 
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по Протокол №51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, 

както следва: 

 

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

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 3.2 се изменя така:  

„3.2. Продажба: 38 броя имота – 93 969,30 лв.“ 

 

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

изменение: 
Подточка 3.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Продажби - 38 броя“ и се създават нови точки с номера от 21 до 

38 със следното съдържание: 
 21. Имот № 61710.607.3918 – лозе, с площ 1232 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 22. Имот № 61710.607.3922 – лозе, с площ 582 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 23. Имот № 61710.607.3923 – лозе, с площ 496 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 24. Имот № 61710.607.3924 – лозе, с площ 440 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 25. Имот № 61710.607.4226 – лозе, с площ 784 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 26. Имот № 61710.607.6117 – нива, с площ 1119 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 27. Имот № 61710.607.6132 – лозе, с площ 2044 кв.м., в местността 

„Изгрев”, гр. Разград; 

 28. Имот № 61710.608.4683 – лозе, с площ 605кв.м., в местността 

„Простор”, гр. Разград; 

 29. Имот № 61710.608.4684 – лозе, с площ 413 кв.м., в местността 

„Простор”, гр. Разград; 

 30. Имот № 61710.609.3747 – друг вид нива, с площ 1172 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 31. Имот № 61710.609.3748 – овощна градина, с площ 566 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 32. Имот № 61710.609.6972 – друг вид нива, с площ 525 кв.м., в 

местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 33. Имот № 61710.612.264 – лозе, с площ 531 кв.м., в местността 

„Обзор”, гр. Разград; 
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 34. Имот № 61710.612.2345 – лозе, с площ 967 кв.м., в местността 

„Обзор”, гр. Разград; 

 35. Имот № 61710.613.137 – лозе, с площ 871 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 36. Имот № 61710.613.138 – лозе, с площ 779 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 37. Имот № 61710.613.4124 – лозе, с площ 1759 кв.м., в местността 

„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 38. Имот № 61710.614.2172 – лозе, с площ 655 кв.м., в местността 

„Исперихски път”, гр. Разград.“  

 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година, да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  Докладна записка с Вх.№ 334. 

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

Относно: Промяна в Списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2019 година. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

  Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

С Решение № 657 от Протокол № 51 от проведено заседание на 

31.01.2019 г. на Общински съвет Разград е приет Списъкът за 
предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища за 2019 година. Към настоящия момент същия включва 189 броя 

общински жилища, конкретизирани според предназначението си.  

В списъка фигурират – едностаен апартамент, находящ се в гр. 

Разград, ж.к.„Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2, включен в раздел І „Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и къща, 

находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Гвардейска” № 14, включена в 

раздел І „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”. 
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След обсъждане в комисията по чл. 3 от Наредба 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е взето 

решение да се направи предложение общински жилищен имот с 
административен адрес: гр. Разград, ж.к.„Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2 да 
премине от групата на жилищата за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди в групата на ведомствени жилища, а къщата 

на ул. „Гвардейска” № 14 в гр. Разград, в групата на резервните жилища. 

 Всяка година възниква необходимост от настаняване на 
специалисти, работещи в общинска администрация, звена на бюджетна 
издръжка и на специалисти, отговарящи на категориите, регламентирани в 

чл.24 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, когато те и членовете на семействата им 

не притежават годно за постоянно обитаване жилище или вила в 

населеното място, както и за настаняване на лица, в семействата на които 

са налице остри социални или здравословни проблеми или лица, жилищата 
на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 

стихийни бедствия. Ведомственият и резервният жилищен фонд на 
общината към момента е ограничен, а потребностите от такива жилища 
нарастват с всяка изминала година. 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, изр. второ от Наредба № 

17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе 
следното решение: 

   Променя Списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2019 година, както следва:  
      1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2 от раздел І 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди” и го включва в Раздел ІІІ „Ведомствени жилища“; 

       2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Разград, ул. „Гвардейска“ № 14 от раздел І „Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и го 

включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
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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 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на  ПК 

Също поради липса на кворум, комисията е изразила положително 

становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната? Също. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 334.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 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 +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти 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 +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 757 

 

            С Решение № 657 от Протокол № 51 от проведено заседание на 

31.01.2019 г. на Общински съвет Разград е приет Списъкът за 

предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища за 2019 година. Към настоящия момент същия включва 189 

броя общински жилища, конкретизирани според предназначението си.  

 В списъка фигурират – едностаен апартамент, находящ се в гр. 

Разград, ж.к.„Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2, включен в раздел І 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” и къща, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. 

„Гвардейска” № 14, включена в раздел І „Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

             След обсъждане в комисията по чл. 3 от Наредба 17 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища е взето решение да се направи предложение 
общински жилищен имот с административен адрес: гр. Разград, 

ж.к.„Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2 да премине от групата на жилищата 

за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в 

групата на ведомствени жилища, а къщата на ул. „Гвардейска” № 14 в 

гр. Разград, в групата на резервните жилища.  

            Всяка година възниква необходимост от настаняване на 

специалисти, работещи в общинска администрация, звена на 

бюджетна издръжка и на специалисти, отговарящи на категориите, 
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регламентирани в чл.24 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, когато те и 

членовете на семействата им не притежават годно за постоянно 

обитаване жилище или вила в населеното място, както и за 

настаняване на лица, в семействата на които са налице остри 

социални или здравословни проблеми или лица, жилищата на които 

са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни 

бедствия. Ведомственият и резервният жилищен фонд на общината 

към момента е ограничен, а потребностите от такива жилища 

нарастват с всяка изминала година. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, изр. второ от 

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

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, Общинският съвет,  след поименно 

гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

               Променя Списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2019 година, както 

следва:  

              1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 2 от раздел 

І „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” и го включва в Раздел ІІІ „Ведомствени жилища“; 

             2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Разград, ул. „Гвардейска“ № 14 от раздел І „Жилища 

за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 

го включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. 

 

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 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  Докладна записка с Вх.№ 335. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на 
Община Разград 
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Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска 

собственост. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Става въпрос за два имота, в които са настанени Елена Милчева 
Пенчева и членовете на семейството й, и Селиме Басриева Хасанова. Първо 

и за двете дами 2013 г. е сключен договор за отдаване под наем за 3 години 

от 2016 г., срока е продължен с 3 години. Към датите обаче 27 и 28 август 
2019 г. изтичат Анексите към договора и са подадени нови заявления за 
продължаване на наемните правоотношения. 

           Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 е разгледала подадените 
заявления и приложените към тях документи и след извършена проверка е 
установила, че лицата и членовете на семействата им отговарят на 
условията за настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 
заявленията, както и към настоящия момент нямат неразплатени задължения 

по сключените договори за наем. Същата е взела решение за продължаване 
срока на наемното правоотношение с подалите заявленията наематели. 

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

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

чл. 46, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 3 от Наредба 
№ 17, предлагам на Общински съвет-Разград да вземе следното решение: 
            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемното 

правоотношение на наематели на жилищни имоти – частна общинска 
собственост, както следва:  

           1. Елена Милчева Пенчева /четиричленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 3, вх. Д, ет. 6, ап. 18  

/двустаен апартамент/  до 27.08.2023 година.  

           2. Селиме Басриева Хасанова /едночленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2 / 

едностаен апартамент / до 28.08.2023 година.  

           ІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 
продължаване срока на настаняване в общинските жилища на наемателите 
по точка І и сключи анекси към договорите за наем за продължаване на 
наемното правоотношение. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев. Докладната е разглеждана в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

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

Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

изразява положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на  ПК 

Поради липса на кворум, комисията е изразила положително 

становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 

предложения във връзка с тази докладна записка? Също. Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 335.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 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 +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   
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20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 758 

 

Със Заповед № 1080 от 21.08.2013 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Разград, ж.к. „Орел”, бл. 3, вх. Д, ет. 6, ап. 18 са настанени Елена 

Милчева Пенчева и членовете на семейството й, за който на 27.08.2013 

г. е сключен Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна 

общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 27.08.2016 г. 
С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2016 г., срокът 

на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години - до 

27.08.2019 г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към тази 

дата изтича срока за настаняване в рамките на шестте години, поради 

което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 94-00-752 от 

18.06.2019 г. за продължаване на наемното правоотношение. 
            Със Заповед № 1081 от 21.08.2013 г. на Кмета на Община Разград 

в жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Разград, ж.к. „Орел”, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2 са настанени Селиме 
Басриева Хасанова и членовете на семейството й, за който на 28.08.2013 

г. е сключен Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна 

общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 28.08.2016 г. 
С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2016 г., срокът 

на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години - до 

28.08.2019 г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към тази 

дата изтича срока за настаняване в рамките на шестте години, поради 

което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 94-00-751 от 

18.06.2019 г. за продължаване на наемното правоотношение. 
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           Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 

подадените заявления и приложените към тях документи и след 

извършена проверка е установила, че лицата и членовете на 

семействата им отговарят на условията за настаняване в общинско 

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

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

наемното правоотношение с подалите заявленията наематели. 

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

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

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

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

и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет, след 

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

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

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

наемното правоотношение на наематели на жилищни имоти – частна 

общинска собственост, както следва:  

           1. Елена Милчева Пенчева /четиричленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 3, вх. Д, ет. 6, ап. 

18  /двустаен апартамент/  до 27.08.2023 година.  

           2. Селиме Басриева Хасанова /едночленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище в гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 

2 / едностаен апартамент / до 28.08.2023 година.  

           ІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на настаняване в общинските жилища на 

наемателите по точка І и сключи анекси към договорите за наем за 

продължаване на наемното правоотношение. 
           

          Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

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

Административен съд гр.Разград. 
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С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  Докладна записка с Вх.№ 336. 

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

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 752 по 

Протокол № 57 от проведено заседание на 25.06.2019 г. на Общински 

съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

След влизане в сила на Решение № 752 на Общински съвет Разград 

по Протокол № 57 от проведено заседание на 25.06.2019 г., се проведоха 
разговори със служители на Министерството на образованието и науката, 

относно набора от необходими документи за получаване на положително 

становище от страна на министъра, в съответствие с разпоредбата на чл. 

305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Служителят 
на министерството, член на комисията която разглежда документите във 

връзка с процедурата по чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на 
територията, изрази изрично становище, че решението на общинския съвет 
трябва да съдържа определени данни и формулировка, за да бъде издадено 

положително становище. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 във вр. с чл.131, 

ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

Изменя и допълва Решение № 752 на Общински съвет Разград по 

Протокол № 57 от проведено заседание на 25.06.2019 г., както следва: 
 1. Точка 1 става т. 2. 

2. Точка 1 придобива следния вид „1. Дава съгласие имот с 
идентификатор 61710.505.5222 по кадастралната карта, представляващ 

УПИ І, кв. 325, с адрес: гр. Разград, ул. „Каймакчалан“ № 20 отреден за 
„Училище“ по регулационния план на гр. Разград, община Разград, 

одобрен със Заповед №№ 342/17.04.1987 г. и 1043/29.10.1998 г., да бъде 
разделен два нови УПИ, както следва:  

1.1. УПИ ІІ-7394 с площ от 5480 кв. м., в който ще останат и 

съществуващите сгради, без да се промяна предназначението му - 

„Училище“;  

1.2. УПИ ІІ-7395 с площ от 317 кв. м., да се промени 
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предназначението от „Училище“ на „За озеленени площи“. 

3. Изменя и допълва т. 2 както следва: 
3.1. „Одобрява изменение“ се изменя на „Дава съгласие за 

изменение“; 

3.2. След „който да бъде разделен на два“ и преди „УПИ“ се добавя 

„нови“;  

3.3. в. т. 2.1. след „УПИ ІІ-7394 с площ от 5480 кв. м.,“ и преди „без 
промяна в отреждането - „Училище“ се добавя „с проектен идентификатор 

61710.505.7394“; 

 3.4. в т. 2.2. след „УПИ ІІ-7395 с площ от 317 кв. м.“ и преди „с 

отреждане - „За озеленени площи“ се добавя „с проектен идентификатор 

61710.505.7395“. 

4. Точка 2 става т. 3. 

5. Допълва т. 3 както следва: 
След „В УПИ“ и преди „отреден - „За озеленени площи“ се добавя „с 

проектен идентификатор 61710.505.7395, с ново“, думата „отреден“ се 

заменя с „отреждане“ и след „на деца в неравностойно положение“ се 

добавя „в съответствие с разпоредбата на чл. 305, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование“. 

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 в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Монев, ще докладвате и за двете комисии. Заповядайте.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на  ПК 

В комисията по ТСУ, проекта за решение е одобрен с: 6 гласа „ЗА“, 

без „против“ и 1 – „въздържал се“. В комисията по законност, е изразила 
положително становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви.  

Моят въпрос е следния: каква е причината тези въпроси досежно – 

структурата и съдържанието на решението на Общинския съвет по този 

случай да не бъдат изяснени и уточнени с представителите на 
Министерството на образованието при подготовката на решението, което е 
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прието на 25 юни? Има ли размяна на становища и какво е било 

първоначалното становище на Министерството? Имало ли е тогава 

някакви изисквания за точното съдържание на решението? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Размяна на становища е нямало, господин Димитров. Просто при 

провеждане на телефонен разговор, когато са се изчистили вече 
окончателно какви документи да предадем, след явен прочит на 
докладната записка служителят е помолил тези неща да бъдат коригирани 

и добавени в новата докладна записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам. Изказвания, предложения 

във връзка докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 336.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   
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20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 759 

 

След влизане в сила на Решение № 752 на Общински съвет 

Разград по Протокол № 57 от проведено заседание на 25.06.2019 г., се 
проведоха разговори със служители на Министерството на 

образованието и науката, относно набора от необходими документи за 

получаване на положително становище от страна на министъра, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 305, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 39, ал. 3 

от Закона за устройство на територията. Служителят на 

министерството, член на комисията която разглежда документите във 

връзка с процедурата по чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на 

територията, изрази изрично становище, че решението на общинския 

съвет трябва да съдържа определени данни и формулировка, за да 

бъде издадено положително становище. 
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 и 

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

администрация, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 във вр. с 
чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 
 

 Изменя и допълва Решение № 752 на Общински съвет Разград 

по Протокол № 57 от проведено заседание на 25.06.2019 г., както 
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следва: 

 1. Точка 1 става т. 2. 

2. Точка 1 придобива следния вид „1. Дава съгласие имот с 
идентификатор 61710.505.5222 по кадастралната карта, 

представляващ УПИ І, кв. 325, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Каймакчалан“ № 20 отреден за „Училище“ по регулационния план 

на гр. Разград, община Разград, одобрен със Заповед №№ 

342/17.04.1987 г. и 1043/29.10.1998 г., да бъде разделен два нови УПИ, 

както следва:  

1.1. УПИ ІІ-7394 с площ от 5480 кв. м., в който ще останат и 

съществуващите сгради, без да се промяна предназначението му - 

„Училище“;  

1.2. УПИ ІІ-7395 с площ от 317 кв. м., да се промени 

предназначението от „Училище“ на „За озеленени площи“. 

3. Изменя и допълва т. 2 както следва: 

3.1. „Одобрява изменение“ се изменя на „Дава съгласие за 

изменение“; 

3.2. След „който да бъде разделен на два“ и преди „УПИ“ се 
добавя „нови“;  

3.3. в. т. 2.1. след „УПИ ІІ-7394 с площ от 5480 кв. м.,“ и преди 

„без промяна в отреждането - „Училище“ се добавя „с проектен 

идентификатор 61710.505.7394“; 

 3.4. в т. 2.2. след „УПИ ІІ-7395 с площ от 317 кв. м.“ и преди „с 
отреждане - „За озеленени площи“ се добавя „с проектен 

идентификатор 61710.505.7395“. 

4. Точка 2 става т. 3. 

5. Допълва т. 3 както следва: 

След „В УПИ“ и преди „отреден - „За озеленени площи“ се 
добавя „с проектен идентификатор 61710.505.7395, с ново“, думата 

„отреден“ се заменя с „отреждане“ и след „на деца в неравностойно 

положение“ се добавя „в съответствие с разпоредбата на чл. 305, ал. 1 

от Закона за предучилищното и училищното образование“. 

 

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  8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 337. 

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

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-11 от 11.06.2019 

г. от „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград, представлявано от 
Йордан Игнатов Йорданов, съгласно Заповед № РД-11-164 от 31.05.2019 на 
управителя на „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград, за издаване на 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план – трасе за ел. захранване на Помпена станция Благоево и на шахтов 

кладенец, собственост на дружеството, в поземлен имот с идентификатор 

04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, община 
Разград, собственост на Община Разград. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план – трасе за ел. захранване на Помпена станция Благоево и 

на шахтов кладенец, собственост на „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. 

Разград в поземлен имот с идентификатор 04296.103.49 по кадастралната 
карта на с. Благоево, община Разград; 

- Скица на поземлен имот № 15-597503-03.07.2019 г. за поземлен 

имот с идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта 

на с. Благоево, община Разград; 

- Предварителен договор изх. № ПУПРОК-2122/12.04.2019 г. за 
присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа; 

- Предложение за създаване на ПУП – парцеларен план – трасе за ел. 

захранване на Помпена станция Благоево и на шахтов кладенец, 

собственост на „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен 

имот с идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта 

на с. Благоево, община Разград. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 
за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 

се допуска с решение на Общински 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. 

„Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград е представило задание за 
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план – трасе за 
ел. захранване на Помпена станция Благоево и на шахтов кладенец, 
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собственост на дружеството в поземлен имот с идентификатор 

04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, община 
Разград, собственост на Община Разград. Трасето на кабелите е с обща 
дължина 103,5 м и общ сервитут 414 кв. м. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че в сервитута на ВЕЛ 20kV „Ломци“ до 

СРС стълб № 133 ще се монтира метално трансформаторно табло МТТ 63 

kVА и от него ще се захрани с кабел НН ел. таблото на помпената станция 

и на шахтовия кладенец. Всички съоръжения са в поземлен имот 
04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, община 
Разград, собственост на Община Разград.   

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. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за 

устройство на територията, предлагам Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план – трасе за ел. захранване на Помпена 
станция Благоево и на шахтов кладенец, собственост на „Водоснабдяване 
Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен имот с идентификатор 04296.103.49 

в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, община Разград, 

собственост на Община Разград. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 

– парцеларен план – трасе за ел. захранване на Помпена станция Благоево 

и на шахтов кладенец, собственост на „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. 

Разград в поземлен имот с идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по 

кадастралната карта на с. Благоево, община Разград. Трасето на кабелите е 
с обща дължина 103,5 м и общ сервитут 414 кв. м. 

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

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и да се 
публикува на интернет страницата на Общината. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разглеждана в една постоянна комисия 

по устройство и развитие на територията, транспорт на общината. 

  Господин Монев, отново заповядайте да докладвате за комисията. 

   

Г-н Калоян Монев – Докладващ за ПК. 

Комисията е подкрепила решението  със: 7 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Няма такива. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 337. 

Общинският съвет взе следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 760 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-11 от 

11.06.2019 г. от „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград, 

представлявано от Йордан Игнатов Йорданов, съгласно Заповед № 

РД-11-164 от 31.05.2019 на управителя на „Водоснабдяване Дунав" 

ЕООД, гр. Разград, за издаване на разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план – трасе за ел. 

захранване на Помпена станция Благоево и на шахтов кладенец, 

собственост на дружеството, в поземлен имот с идентификатор 

04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, 

община Разград, собственост на Община Разград. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план – трасе за ел. захранване на Помпена станция 

Благоево и на шахтов кладенец, собственост на „Водоснабдяване 
Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен имот с идентификатор 

04296.103.49 по кадастралната карта на с. Благоево, община Разград; 

- Скица на поземлен имот № 15-597503-03.07.2019 г. за поземлен 

имот с идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната 

карта на с. Благоево, община Разград; 

- Предварителен договор изх. № ПУПРОК-2122/12.04.2019 г. за 

присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната 

мрежа; 

- Предложение за създаване на ПУП – парцеларен план – трасе за 

ел. захранване на Помпена станция Благоево и на шахтов кладенец, 

собственост на „Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен 

имот с идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната 

карта на с. Благоево, община Разград. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общински съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 
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такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. 

„Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград е представило 

задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план – трасе за ел. захранване на Помпена станция Благоево и на 

шахтов кладенец, собственост на дружеството в поземлен имот с 
идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на 

с. Благоево, община Разград, собственост на Община Разград. Трасето 

на кабелите е с обща дължина 103,5 м и общ сервитут 414 кв. м. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че в сервитута на ВЕЛ 20kV 

„Ломци“ до СРС стълб № 133 ще се монтира метално 

трансформаторно табло МТТ 63 kVА и от него ще се захрани с кабел 

НН ел. таблото на помпената станция и на шахтовия кладенец. 

Всички съоръжения са в поземлен имот 04296.103.49 в м. „Клечака“ по 

кадастралната карта на с. Благоево, община Разград, собственост на 

Община Разград.   

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. 110, ал. 1, т. 5 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет Разград, с 27 гласа 

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

 

                                           РЕШИ : 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план – трасе за ел. захранване на 

Помпена станция Благоево и на шахтов кладенец, собственост на 

„Водоснабдяване Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен имот с 
идентификатор 04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на 

с. Благоево, община Разград, собственост на Община Разград. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план – трасе за ел. захранване на Помпена станция 

Благоево и на шахтов кладенец, собственост на „Водоснабдяване 
Дунав" ЕООД, гр. Разград в поземлен имот с идентификатор 

04296.103.49 в м. „Клечака“ по кадастралната карта на с. Благоево, 

община Разград. Трасето на кабелите е с обща дължина 103,5 м и общ 

сервитут 414 кв. м. 

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

определените за това места в сградата на Общината, както и на други 

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и 

да се публикува на интернет страницата на Общината. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението не подлежи на оспорване. 

 

/Заданието за изработване на подробен устройствен план е 

неразделна част от Решение № 760 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.№ 338. 

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

ОТНОСНО: Предоставяне на дървесина от Общински горски 

фонд за общински структури и социални групи за 2019 г. 
Заповядайте, доктор Василев.  
 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

В съответствие с регламентираното в чл. 32 от Наредба № 22 на 
Общински съвет Разград за определяне на условията и реда за управление 
на горските територии, собственост на Община Разград, ежегодно след 

решение на Общински съвет Разград, добита дървесина от Общинско 

предприятие „Разградлес“ се предоставя на общински структури и 

социални групи. 

Дървесината се предоставя, по обобщена справка, изготвена от 
секретаря на Община Разград, съгласно Приложение № 1 към настоящата 
докладната записка, въз основа на постъпили заявки. 

Съгласно постъпилите към 31.05.2019 г. заявки, потребностите от 
дървесина на общинските структури и социални групи за 2019 г. са в 

размер на 1366 (хиляда триста шестдесет и шест) пространствени 

кубически метра. Добивът и доставката на това количество не надхвърля 

приетия и одобрен годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски фонд за 2019 г. и е възможно същата да бъде осигурена от 
Общинско предприятие „Разградлес“.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 32 от Наредба № 22 на 
Общински съвет Разград , предлагам на, Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 
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1. Определя и предоставя обем на дървесина за ползване през 2019 г. 
от общински структури и други социални групи подробно описани в 

Приложение № 1 към настоящото решение от общинския горски фонд в 

размер на 1366 (хиляда триста шестдесет и шест), както следва: 

1.1. Детски градини - 175 пр. куб. м. и училища - 160 пр. куб. м. 

(общо – 335 пр. куб. м.); 

1.2. Кметства – 355 пр. куб. м.; 

1.3. Социални структури - 10 пр. куб. м.; 

1.4. Общински обекти – 214 пр. куб. м.; 

1.5. Читалища – 144 пр. куб. м.; 

1.6. Пенсионерски клубове – 100 пр. куб. м.; 

1.7.  Църкви – 23 пр. куб. м.; 

1.8. Мюсюлмански храмове – 85 пр. куб. м.; 

1.9. Ветерани от войните – общо 12 пр. куб. м. (за 3 лица по 4 пр. куб. 

м.); 

1.10. Военно-инвалиди  и военно пострадали – общо 88 пр. куб. м. (за 

22 лица по 4 куб. м.). 

2. Определя цена на предоставяната дървесина от 36,00 лв. на пр. 

куб. м. с вкл. ДДС, за сметка на общинските структури и социалните 
групи, посочени в т. 1, без физическите лица по подточки 1.9 и 1.10. 

3. Физическите лица по подточки 1.9 и 1.10 заплащат цена на 

предоставената дървесина от 9,00 лв. на пр. куб. м. с вкл. ДДС. 

4. Общинските структури и социалните групи посочени в т. 1 

заплащат за определения им обем дървесина цената определена в т. 2  и т. 
3 в срок до  31.08.2019 г. 

5. Възлага на Кмета на Община Разград да организира изпълнение на 
решението по т. 1 на платилите в срока по т. 4 до 30.11.2019 г. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев.  Докладната записка е разглеждана в 

три постоянни комисии: ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване, 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 Георгиева, да докладвате за комисията по социална политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Отново поради липса на кворум комисията изразява само 

становище с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“ и 1 - „въздържали се“, комисията изразява своето 

становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател за ПК 

Комисията е изразила положително становище по докладната.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с 
Вх.№ 338. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 761 
 

В съответствие с регламентираното в чл. 32 от Наредба № 22 на 

Общински съвет Разград за определяне на условията и реда за 

управление на горските територии, собственост на Община Разград, 

ежегодно след решение на Общински съвет Разград, добита дървесина 

от Общинско предприятие „Разградлес“ се предоставя на общински 

структури и социални групи. 

Дървесината се предоставя, по обобщена справка, изготвена от 

секретаря на Община Разград, съгласно Приложение № 1 към 

настоящото решение, въз основа на постъпили заявки. 

Съгласно постъпилите към 31.05.2019 г. заявки, потребностите 
от дървесина на общинските структури и социални групи за 2019 г. са 

в размер на 1366 (хиляда триста шестдесет и шест) пространствени 

кубически метра. Добивът и доставката на това количество не 
надхвърля приетия и одобрен годишен план за ползване на дървесина 

от общински горски фонд за 2019 г. и е възможно същата да бъде 
осигурена от Общинско предприятие „Разградлес“.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 32 от Наредба № 22 

на Общински съвет Разград за определяне на условията и реда за 

управление на горските територии, собственост  на Община Разград, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Определя и предоставя обем на дървесина за ползване през 
2019 г. от общински структури и други социални групи подробно 

описани в Приложение № 1 към настоящото решение от общинския 

горски фонд в размер на 1366 (хиляда триста шестдесет и шест), както 

следва: 

1.1. Детски градини - 175 пр. куб. м. и училища - 160 пр. куб. м. 

(общо – 335 пр. куб. м.); 

1.2. Кметства – 355 пр. куб. м.; 

1.3. Социални структури - 10 пр. куб. м.; 

1.4. Общински обекти – 214 пр. куб. м.; 

1.5. Читалища – 144 пр. куб. м.; 

1.6. Пенсионерски клубове – 100 пр. куб. м.; 

1.7.  Църкви – 23 пр. куб. м.; 

1.8. Мюсюлмански храмове – 85 пр. куб. м.; 

1.9. Ветерани от войните – общо 12 пр. куб. м. (за 3 лица по 4 пр. 

куб. м.); 

1.10. Военно-инвалиди  и военно пострадали – общо 88 пр. куб. м. 

(за 22 лица по 4 куб. м.). 

2. Определя цена на предоставяната дървесина от 36,00 лв. на пр. 

куб. м. с вкл. ДДС, за сметка на общинските структури и социалните 
групи, посочени в т. 1, без физическите лица по подточки 1.9 и 1.10. 

3. Физическите лица по подточки 1.9 и 1.10 заплащат цена на 

предоставената дървесина от 9,00 лв. на пр. куб. м. с вкл. ДДС. 

4. Общинските структури и социалните групи посочени в т. 1 

заплащат за определения им обем дървесина цената определена в т. 2  

и т. 3 в срок до  31.08.2019 г. 
5. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

изпълнение на решението по т. 1 на платилите в срока по т. 4 до 

31.11.2019 г. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

/Приложение № 1 неразделна част от Решение № 761 и е приложено 

към протокола в отделен файл/. 
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С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 339. 

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

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

С писмо с изх. № АВиК-Рз-026 от 05.07.2019 г. Областният 
управител на Област Разград в качеството си на Председател на 
Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 
Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград на 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала 712 на 
Областна администрация Разград, при следния дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
2. Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на дейността 

на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 
периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и 

чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационни услуги; 

3. Други.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Решение № 744 по Протокол № 55 от проведено на 
17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 198е, 
ал. 5 от Закона за водите, предлагам Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 

извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К, което ще се 
проведе на 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа, да гласува по точки 1 и 2 

от дневния ред, относно:  

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
2. Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на дейността 
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на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 
периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и 

чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационни услуги, както следва: 
Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. – „…………“; 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и 

чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационни услуги, членовете на Общото събрание на Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, съгласуват Проект на Бизнес плана за развитие на 
дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К 

оператор за периода 2017-2021 г. – „………..“. 

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 НПО. 

 Госпожо Френкева, да докладвате за комисията по околна среда, 

селско, горско, водно и ловно стопанство. 

 

          Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата Докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа - „ЗА, без „против“ и „въздържали се“ бе 

подкрепен проекта за решение.  

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 
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Колеги по тази докладна записка явно е имало дебати в постоянната 

комисия по законност. Направено е предложение от колегата Стоян 

Ненчев: Кметът да не присъства изобщо на тези Общи събрания на 
Асоциацията по В и К, тъй като съществуването на самата Асоциация е 
напълно ненужно и това становище и предложение е подкрепено от 
комисията с 5 гласа - „ЗА“, без „против“ и „въздържали се. Самата 
докладна в цялост не е подкрепена от комисията, само 1 се е въздържал, а 

другите не са гласували. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, 

доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти –  ПП „ДПС“ 

Благодаря, госпожо Председател. 

         Едновременно ще направя предложение и изразяване на становище, 
като мотиви за предложението. На основание Чл. 60 от правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, правя 

следните предложения за изменение и допълнение конкретни текстове по  

проекта за решение: 
Представителят на Община Разград да гласува по т.1 – „Въздържал 

се“,  по т.2 – „ Против“ на извънредното общо събрание на Асоциацията по 

В и К. Мотивите ни са по първа точка:  На базата на току - що чутите свръх  

очаквания със свръх изказвания, не Ви обещавам консолидиране наистина 
на Асоциацията на В и К на територията на Област  Разград, това не се 
случи след като не е финализирана консолидацията не е сериозно 

обсъждане приемането на бюджета. Що се отнася до т.2, поне в две 
отделни сесии сме обсъждали и отхвърляли проекта  на бизнес плана в 

този вариант. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

както беше казано вече от председателя на комисията по законност, 
на тази комисия беше проведен задълбочен дебат във връзка с участието на 
Община Разград в общото събрание на Асоциацията на В и К на 
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територията на Разградска област. И за това е необходимо общинските 
съветници да бъдат информирани защо комисията по законност се е 
ориентирала към представеното пред Вас вече становище.  

Уважаеми колеги, една от основните причини за реформата в сектора 
на водоснабдяване и канализация, предприета с текстовете в закона за 
водите, беше  да се изградят единни консолидирани оператори, които да 
осъществяват водоснабдяването на територията на съответните области. 

Идеите бяха да се обединят усилията, финансови, организационни на 
всички общини на държавата и не на последно място на възможностите да 
бъде получен значителен, огромен бих казал финансов ресурс от 
Европейския съюз за обновление във В и К сектора тъй като няма област за 
страната, където да не са необходими огромни капиталовложения. 

Установените правила бяха такива, че тази може би най – важна част за 
реконструкцията, модернизацията на водната инфраструктура, беше 
осъществено успешно в повечето  области  в страната и успешно бяха 
реализирани мерките за програмния период за 2014 – 2020 година. И в 

много области, и включително в областните градове, бяха инвестирани 

стотици, милиони, ако не и над милиард левове за поддръжка и 

изграждане, модернизация на водната инфраструктура. Какво се получи 

обаче при нас, в Разградска област? В Разградска област и до сега няма 
създаден консолидиран оператор на В и К услугите и от това 
автоматически липсва каквато и да е възможност за осигуряване на 
ресурси за инвестиции в сектора водоснабдяване. В страната се забелязват 
и такива процеси и в другите области, където няма изграден такъв единен 

консолидиран оператор, като наскоро в Благоевградска област бяха 
инициирани проекти за решение на общинските съвети за излизане на 
определени общини от съставите на Асоциациите.   Дълги дебати сме 
водили тук с участието на областни управители, Кметът на общината ни е 
информирал и за позицията си  да бъдем внимателни и пестеливи по 

отношение на разходването на средства и бюджетите на тези Асоциации. 

Водени бяха много разговори и положени бяха много усилия за 
изграждането на консолидирания воден оператор и от страна на Областния 

управител, и от страна на централната изпълнителна власт мисля, че 
няколко пъти заместник - министърът  на регионалното развитие посещава 
тези общини, които упорстват и не желаят да бъде изграден такъв единен 

воден оператор. Но резултат няма. След като няма резултат до сега резонно 

е да се поставя въпроса: Какво трябва да направи Община Разград и 

Общинският съвет, Кметът и общинските съветници, за да се постигне 
целта,  заради която бяха създадени тези Асоциации? Явно е, че 
досегашните средства и досегашните опити не дават резултат. И ние, ако 

все още се надяваме, че е възможно в Община Разград да се осигурят 
средства за финансиране на В и К сектора, то тогава трябва да продължим 

усилията, но с по – голяма интензивност и ако е необходимо с позитивна 
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радикализация на становището на Община Разград. Радикализация, за да 
може другите участници в този процес да разберат, че Общинският съвет, 
Общинската администрация в Разград, няма да се примирят с това 
положение в Община Разград да не бъде осигурено нито лев, нито 

стотинка от съществуващите възможности занапред във В и К сектора. 
Какво ще последва от това ако Ние като Общински съвет изразим позиция 

в този смисъл: Счита, че Кметът на Община - Разград  не следва да участва 
в насроченото за 06.08.2019 г. събрание на В и К. Ще последва това, че там 

представителят на държавата ще може да разбере за пореден път, че с 
Община  Разград, с Общинската администрация, Кмета и Общинския съвет 
трябва да се води диалог за намиране на решение, а не само така да си 

затваряме очите и да се правим, че нищо не е станало и че нещата могат да 
продължават занапред. И да си съществува тази Асоциация с нейния си 

бюджет, с нейния си щат и с възможностите да бъдат предлагани цените на 
водата понататък, пак по този предвиден ред, в тази печално вече известна 
комисия  в центъра за определяне цените на водата. Ние с Вас ще покажем, 

че усилията на централната изпълнителна власт за решаване на този 

проблем трябва да продължат. И има няколко възможности: Първата е ако 

не може да се постигне  съгласие между общините, каквото сега  се 
предполага по закон, то тогава централната изпълнителна власт чрез 
правителството може да инициира законодателна промяна и да преуреди 

въпроса   за съществуването на Асоциациите. И тяхното създаване, и 

изграждане, и функциониране вече да бъде императивно уредено в 

съответните разпоредби на закона. Тогава няма да има такава свободия. 

Това бяха аргументите в комисията по законност, за да предложим такова 
становище на Общинския съвет да не вземе участие на 06.08.2019 г. в 

събранието. Ще представя това предложение в писмен вид, за да бъде 
приложено към протокола, макар че то вече е становище в комисията по 

законност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, очаквам го и в писмен вид. Други общински съветници 

за становища и предложения във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Докато господин Димитров  изготви предложението си в писмен 

вид обявявам 10 минути почивка.  

 

 

 

                                                  ПОЧИВКА 

                                ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



74 

 

След приключване на почивката още веднъж ще попитам: Има ли 

общински съветници, които искат да направят предложения или да изразят 
становища по тази докладна записка? Не виждам такива. Прекратявам 

дебатите и  пристъпваме към гласуване първо на предложенията, 

постъпили от общински съветници. Ще подложа на гласуване първо 

предложението на общински съвентик Стоян Димитров, тъй като то е за 
заместване. Това предложение, ще Ви припомня какво е то, по докладна 
записка с Вх.№ 339 Общинският съвет реши в диспозитива той предлага: 
Представителят на Община Разград да не участва в заседанието на 
извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К, насрочено за 
06.08.2019г. Това е. Пристъпваме към гласуване на това предложение. 

Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   
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28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 9 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 8, не се приема направеното 

предложение от общински съветник Стоян Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към предложението, направено от доктор Левент Апти. 

То касае същата докладна записка, която разглеждаме в момента, и гласи: 

По решение №1 -  Представителят на Община Разград да гласува – 

„Въздържал се“. Моля гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет с 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, приема направеното предложение от 

общински съветник доктор Левент Апти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По решение № 2 -  Представителят на Община Разград да гласува – 

„Против“. Моля гласувайте за това предложение. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет с 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, приема направеното предложение от 

общински съветник доктор Левент Апти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме гласуване на Докладна записка с Вх.№ 339 в едно с 
вече приетите предложения. Моля гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   
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14. Калоян Руменов Монев Не участва   

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 Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 762 

 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на 

територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на 

обособена територия, която включва общините Разград, Кубрат, 

Завет, Лозница и Цар Калоян, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

С Решение № 744 по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. 
заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 
на Асоциацията по В и К да се определя за всяко отделно заседание, с 
изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 

С писмо с изх. № АВиК-Рз-026 от 05.07.2019 г. Областният 

управител на Област Разград в качеството си на Председател на 

Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 

Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 
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извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград на 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала 712 

на Областна администрация Разград, при следния дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
2. Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К 

оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите и чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. Други.  

С горепосоченото писмо е предложен и проект за решения по т. 1 

и т. 2 от дневния ред, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. 
Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и 

чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните 
и канализационни услуги, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласуват Проект на 

Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и Решение № 744 по Протокол № 55 от проведено на 

17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Разград с 20 гласа 

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

 

                                            РЕШИ: 

 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 

извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К, което ще се 
проведе на 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа, да гласува по точки 1 

и 2 от дневния ред, относно:  

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
2. Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на 
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дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К 

оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите и чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационни услуги, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. – 

„въздържал се“; 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и 

чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните 
и канализационни услуги, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласуват Проект на 

Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. – 

„против“. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 340. 

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

ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия на 

Община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Съгласно § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (ДВ, бр.51 от 
05.07.2016г., в сила от 05.07.2016г.; изм. ДВ, бр.97 от 2017г., в сила от 
01.01.2017г.), в три годишен срок от влизането му в сила, следва да се 
организира разработването на Общинския план за защита при бедствия от 
Съвета за намаляване на риска от бедствия по чл.65а, ал.1 от Закона за 
защита при бедствия.  
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Общинският план за защита при бедствия е разработен от Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия, определен със заповед на кмета 
на Община Разград. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при 

бедствия, след съгласуване с Областния съвет за намаляване на риска от 
бедствия, Общинския план за защита при бедствия се приема от 
общинския съвет.  

Планът за защита при бедствия на Община Разград, приложение към 

настоящата докладна записка е разработен в съответствие с изискванията 
на Закона за защита при бедствия и съдържа всички реквизити, 

регламентирани в чл. 9, ал. 3 от закона. Планът съдържа отделни части за 
всяка от опасностите, характерна за района, в т.ч. земетресения, 

наводнения, снегонавявания и обледявания , силни бури, горски и полски 

пожари, радиоактивно замърсяване и други аварийни събития с възможни 

радиационни последствия за населението и околната среда, химично и 

биологично заразяване, пожар в урбанизирана територия и големи пътно – 

транспортни произшествия, към които са разработени и съответните 
разчети за евакуация и разсредоточаване в съответствие с изискванията на 
чл. 9 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и 

разсредоточаване. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и чл. 

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

и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, предлагам Общинския 

съвет, да вземе следното: 

Приема План за защита при бедствия на Община Разград – 

приложение към настоящото решение. 

Завърших. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 

среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО. 

 Госпожо Френкева, да докладвате за комисията по околна среда. 

 

          Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата Докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа - „ЗА, без „против“ и „въздържали се“ бе 

подкрепен проекта за решение.  
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Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С 4 гласа - „ЗА“, 1 - „против“ и без - „въздържали се, комисията 

подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма желаещи да задават 
въпроси. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Не 
виждам такива. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 

340. Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

                                                  № 763 

 

Съгласно § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия 

(ДВ, бр.51 от 05.07.2016г., в сила от 05.07.2016г.; изм. ДВ, бр.97 от 

2017г., в сила от 01.01.2017г.), в три годишен срок от влизането му в 

сила, следва да се организира разработването на Общинския план за 

защита при бедствия от Съвета за намаляване на риска от бедствия по 

чл.65а, ал.1 от Закона за защита при бедствия.  

Общинският план за защита при бедствия е разработен от 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, определен със 
заповед на кмета на Община Разград. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 11 от Закона за 

защита при бедствия, след съгласуване с Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, Общинския план за защита при 

бедствия се приема от общинския съвет.  

Планът за защита при бедствия на Община Разград, приложение 
към настоящото решение е разработен в съответствие с изискванията 

на Закона за защита при бедствия и съдържа всички реквизити, 

регламентирани в чл. 9, ал. 3 от закона. Планът съдържа отделни 

части за всяка от опасностите, характерна за района, в т.ч. 

земетресения, наводнения, снегонавявания и обледявания , силни 

бури, горски и полски пожари, радиоактивно замърсяване и други 
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аварийни събития с възможни радиационни последствия за 

населението и околната среда, химично и биологично заразяване, 
пожар в урбанизирана територия и големи пътно – транспортни 

произшествия, към които са разработени и съответните разчети за 

евакуация и разсредоточаване в съответствие с изискванията на чл. 9 

от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и 

разсредоточаване. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 

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

администрация и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, 

Общински съвет Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма 

 

                                               РЕШИ: 

 

Приема План за защита при бедствия на Община Разград – 

приложение към настоящото решение. 
 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

          

/Приложения с №№ от 1 до 33 са неразделна част от Решение № 

763 и са приложени към протокола в отделен файл/. 
 

 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 341. 

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

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа за 

възрастни и лица с увреждания” на Домашен социален патронаж като 

Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект № 

BG05M9OP001-2.040-0109 „Създаване на звеното за патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж 

гр.Разград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
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Заповядайте, доктор Василев да ни представите докладна записка с 
вх.№341. 

 

Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ към 

Министерството на труда и социалната политика през месец януари 2019 г. 
стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 2“, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен 

приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична цел № 2 към Инстиционен приоритет 
№ 3 „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 

включително услуги за дългосрочна грижа“. 

Съгласно Решение № 679 по Протокол № 52 от 26.02.2019 г. на 

Общински съвет Разград, Община Разград в качеството си на допустим 

кандидат подаде проектно предложение № BG05M9OP001-2.040-0109 

„Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград“. С Решение 
№РД05-144 от 03.06.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-

2020, проектното предложение е одобрено. Проектът предвижда създаване 
на звено за патронажна грижа в Домашен социален патронаж за възрастни 

хора и лица с увреждания като иновативна и гъвкава форма на подкрепа в 

обичайна домашна среда на територията на общината и алтернативен 

модел за  надграждане на дейността на патронажа. Социалното звено има 
значителен опит в предоставянето на грижи за възрастни хора и лица с 
увреждания и реализира редица дейности по програми и проекти както по 

ОПРЧР така и по Оперативна програма за храните и Фонд „Социална 
закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Дейността на 
Домашен социален патронаж – Разград се осъществява в съответствие със 

Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане, 

изразяваща се в извършване на социални услуги за ежедневни дейности и 

социално включване на нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора 
им. 

Съгласно сключения на 02.07.2019 г. между Министерството на 
труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти“ и Община Разград, Договор за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-

2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“, общината в качеството си на бенефициент възлага 
предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с 
увреждания”, която се определя като услуга от общ икономически интерес 
(УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 

декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 
определени звена, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес. Предвид това с оглед Указанията за осигуряване на 
съответствие на проектите за патронажна грижа с приложимия режим по 

държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от 
общ икономически интерес и в съответствие с изискванията на цитираното 

по-горе Решение на Европейската Комисия от 20 декември 2011 г., 
Общината следва да възложи предоставянето на услугата „Патронажна 
грижа за възрастни и лица с увреждания”, на определена организация, 

натоварена с извършването на услугите, като задължението за изпълнение 
важи за срок от 12 месеца.  

Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото 

национално законодателство обхваща определянето на видовете социални 

услуги на територията на общината, както и план за развитие на 
социалните услуги на общинско равнище, с оглед на което съгласно 

Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия 

режим по държавна помощ и за  съдържание на актовете за възлагане на 
услуги от общ икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 
2”, Общинският съвет е органа, който следва да „възложи" изпълнението 

на УОИИ , чрез кмета на общината.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

във връзка с чл. 17, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за 
социално подпомагане и Указания за осигуряване на съответствие на 
проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по 

ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на 
актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес Процедура 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2”, Общински съвет Разград, да вземе следното 

решение: 

1. Възлага чрез Кмета на Община Разград предоставянето на 
услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания” по Проект 
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№ BG05M9OP001-2.040-0109 „Създаване на звеното за патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж 

гр.Разград“, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Домашен социален 

патронаж гр.Разград 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед 

описваща дейността, която се възлага и всички произтичащи от това права 
и задължения за изпълнителя на услугата, съгласно Указания за 
осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по 

държавна помощ и за  съдържание на актовете за възлагане на услуги от 
общ икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев.  Докладната записка е разглеждана в 

три постоянни комисии: ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации.  Госпожо Георгиева, да докладвате за 

комисията по социална политика.  

 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Отново поради липса на кворум комисията изразява само 

становище с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ по отношение 
на докладната. 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател за ПК 

Комисията е изразила положително становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 

предложения? Също. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с 
Вх.№ 341. 

 

Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 764 

 

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ към 

Министерството на труда и социалната политика през месец януари 

2019 г. стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Приоритетна ос 
№ 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа 

до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 

Специфична цел № 2 към Инстиционен приоритет № 3 „Намаляване 
броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции 

чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 

включително услуги за дългосрочна грижа“. 

Съгласно Решение № 679 по Протокол № 52 от 26.02.2019 г. на 

Общински съвет Разград, Община Разград в качеството си на 

допустим кандидат подаде проектно предложение № BG05M9OP001-

2.040-0109 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград“. 

С Решение №РД05-144 от 03.06.2019 г. на ръководителя на 

Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020, проектното предложение е 
одобрено. Проектът предвижда създаване на звено за патронажна 

грижа в Домашен социален патронаж за възрастни хора и лица с 
увреждания като иновативна и гъвкава форма на подкрепа в 

обичайна домашна среда на територията на общината и алтернативен 

модел за  надграждане на дейността на патронажа. Социалното звено 

има значителен опит в предоставянето на грижи за възрастни хора и 

лица с увреждания и реализира редица дейности по програми и 

проекти както по ОПРЧР така и по Оперативна програма за храните 
и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната 

политика. Дейността на Домашен социален патронаж – Разград се 
осъществява в съответствие със Закона за социалното подпомагане и 

Правилника за неговото прилагане, изразяваща се в извършване на 

социални услуги за ежедневни дейности и социално включване на 

нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора им. 
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Съгласно сключения на 02.07.2019 г. между Министерството на 

труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“ и Община Разград, 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по 

процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2“, общината в качеството си 

на бенефициент възлага предоставянето на услугата „Патронажна 

грижа за възрастни и лица с увреждания”, която се определя като 

услуга от общ икономически интерес (УОИИ) при спазване на 

изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. 
относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени звена, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес. Предвид това с оглед Указанията за 

осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа с 
приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете 
за възлагане на услуги от общ икономически интерес и в съответствие 
с изискванията на цитираното по-горе Решение на Европейската 

Комисия от 20 декември 2011 г., Общината следва да възложи 

предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с 
увреждания”, на определена организация, натоварена с извършването 

на услугите, като задължението за изпълнение важи за срок от 12 

месеца.  

Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото 

национално законодателство обхваща определянето на видовете 
социални услуги на територията на общината, както и план за 

развитие на социалните услуги на общинско равнище, с оглед на което 

съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за 

патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР 

с приложимия режим по държавна помощ и за  съдържание на 

актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес 
Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Общинският съвет е 
органа, който следва да „възложи" изпълнението на УОИИ , чрез 
кмета на общината.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

във връзка с чл. 17, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона 

за социално подпомагане и Указания за осигуряване на съответствие 
на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за 
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съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 

интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Общински съвет 

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

 

                                         Р Е Ш И: 

  

1. Възлага чрез Кмета на Община Разград предоставянето на 

услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания” по 

Проект № BG05M9OP001-2.040-0109 „Създаване на звеното за 

патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен 

социален патронаж гр.Разград“, по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 на Домашен социален патронаж гр.Разград 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед 

описваща дейността, която се възлага и всички произтичащи от това 

права и задължения за изпълнителя на услугата, съгласно Указания за 

осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим 

по държавна помощ и за  съдържание на актовете за възлагане на 

услуги от общ икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Решението подлежи на оспорване 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.№ 342. 

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

Разград 

ОТНОСНО: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение 
на решения на Поземлена комисия гр. Разград за възстановяване на 
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собствеността върху земеделска земя по реда на Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решения № 47/12.05.1998 г. и № 126/14.05.1998 г. на Поземлена 
комисия гр. Разград е признато правото на наследниците на Спас Нанев 

Митев да възстановят собствеността си върху земеделска земя с обща 
площ от 18,700 дка, от които: 7,200 дка в землището на с. Дянково, община 

Разград и 11,500 дка в землището на с. Липник, община Разград.  

До Община Разград са депозирани две уведомления от Общинска 
служба по земеделие гр. Разград, за необходимостта от финализиране на 

процедурата по изпълнение на посочените по-горе решения. В същите се 
сочи, че по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи /ЗСПЗЗ/ към общинския поземлен фонд са предадени 

безвъзмездно в собственост на Община Разград земеделски земи, 

определени с Протокол № 2 от 29.07.2008 г., на комисия по чл. 19, ал. 2 от 
ЗСПЗЗ, поради което и на основание чл. 45д, ал. 6 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

/ППЗСПЗЗ/ е поискано съдействие за предоставяне от общинския съвет на 

земи по реда на § 27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/. 

Рени Спасова Ненчева – наследник на Спас Нанев Митев е подала 
Заявления с вх. № 94-00-244/22.02.2019 г. и № 94-00-689/05.06.2019 г., с 
които моли кмета на Община Разград по посочените по – горе решения да 
й се предоставят земеделски земи от Общинския поземлен фонд в 

землището на с. Пороище, община Разград.  

Съгласно разпоредбата на чл. 45д, ал. 6 от ППЗСПЗЗ – при 

упражняване на правата на собственика, както и във връзка с устройството 

на територията за земите от общинския поземлен фонд, общинският съвет 
и кметът на общината осигуряват изпълнението на задължението за 
предоставяне на земи по § 27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, съгласно ал. 2, т. 3, от 
който – Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен 

фонд, включително пасища и мери по чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на 
собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. 

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. 45д, ал. 6 и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника  за прилагане 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2, 
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т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 
1. Предоставя на наследниците на Спас Нанев Митев следните 

имоти: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор № 59416.97.26 /петдесет и девет 
хиляди четиристотин и шестнадесет точка деветдесет и седем точка 
двадесет и шест/ по кадастралната карта на с. Пороище, община Разград, с 
площ от 4930 кв.м. /четири хиляди деветстотин и тридесет квадратни 

метра/, в местността „Арнауд чешма“, с трайно предназначение на 
територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, 

категория на земята при неполивни условия – III /трета/; 
1.2. Поземлен имот с идентификатор № 59416.134.257 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка сто тридесет и четири 

точка двеста петдесет и седем/ по кадастралната карта на с. Пороище, 

община Разград, с площ от 2227 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и седем 

квадратни метра/, в местността „Големите лозя“, с трайно предназначение 
на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, 

категория на земята при неполивни условия – IV /четвърта/; 
1.3. Поземлен имот с идентификатор № 59416.83.27 /петдесет и девет 

хиляди четиристотин и шестнадесет точка осемдесет и три точка двадесет 
и седем/ по кадастралната карта на с. Пороище, община Разград, с площ от 
3570 кв.м. /три хиляди петстотин и седемдесет квадратни метра/, в 

местността „Зад лозята“, с трайно предназначение на територията – 

„Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, категория на земята 
при неполивни условия – III /трета/; 

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 59416.83.36 /петдесет и девет 
хиляди четиристотин и шестнадесет точка осемдесет и три точка тридесет 
и шест/ по кадастралната карта на с. Пороище, община Разград, с площ от 
3710 кв.м. /три хиляди седемстотин и десет квадратни метра/, в местността 
„Зад лозята“, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и 

начин на трайно ползване – „Нива“, категория на земята при неполивни 

условия – IV /четвърта/; 

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 59416.119.100 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка сто и деветнадесет точка 
сто/ по кадастралната карта на с. Пороище, община Разград, с площ от 
4143 кв.м. /четири хиляди сто четиридесет и три квадратни метра/, в 

местността „Турската нива“, с трайно предназначение на територията – 

„Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, категория на земята 
при неполивни условия – IV /четвърта/. 

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, 

настоящото решение да се връчи по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на Рени Спасова Ненчева 
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наследник на Спас Нанев Митев и служебно на Общинска служба по 

земеделие гр. Разград за продължаване на предвидената в чл. 45д от 
ППЗСПЗЗ процедура по възстановяване правото на собственост на 

земеделската земя. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по 

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

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията изразява положително становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, да докладвате за комисията по 

околна среда. 

 

          Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата Докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа - „ЗА, без „против“ и „въздържали се“ 

подкрепен проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател за ПК 

Комисията е изразила положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 342.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 765 

 

С Решения № 47/12.05.1998 г. и № 126/14.05.1998 г. на Поземлена 

комисия гр. Разград е признато правото на наследниците на Спас 
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Нанев Митев да възстановят собствеността си върху земеделска земя с 
обща площ от 18,700 дка, от които: 7,200 дка в землището на с. 
Дянково, община Разград и 11,500 дка в землището на с. Липник, 

община Разград.  

До Община Разград са депозирани уведомления от Общинска 

служба по земеделие гр. Разград, за необходимостта от финализиране 
на процедурата по изпълнение на посочените по-горе решения. В 

същите се сочи, че по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ към общинския поземлен 

фонд са предадени безвъзмездно в собственост на Община Разград 

земеделски земи, определени с Протокол № 2 от 29.07.2008 г., на 

комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, поради което и на основание чл. 45д, 

ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ е поискано съдействие за 

предоставяне от общинския съвет на земи по реда на § 27, ал. 2, т. 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/. 

Рени Спасова Ненчева – наследник на Спас Нанев Митев е 
подала Заявления с вх. № 94-00-244/22.02.2019 г. и № 94-00-

689/05.06.2019 г., с които моли кмета на Община Разград по 

посочените по – горе решения да й се предоставят земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд в землището на с. Пороище, община 

Разград.  

Съгласно разпоредбата на чл. 45д, ал. 6 от ППЗСПЗЗ – при 

упражняване на правата на собственика, както и във връзка с 
устройството на територията за земите от общинския поземлен фонд, 

общинският съвет и кметът на общината осигуряват изпълнението на 

задължението за предоставяне на земи по § 27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, 

съгласно ал. 2, т. 3, от който – Общинските съвети предоставят земи от 

общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може 
да бъде възстановена. 

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. 45д, ал. 6 и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника  за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и § 27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи Общински съвет Разград, след 

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

се“ – няма, 
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                                            Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на наследниците на Спас Нанев Митев следните 
имоти: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор № 59416.97.26 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка деветдесет и седем 

точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на с. Пороище, община 

Разград, с площ от 4930 кв.м. /четири хиляди деветстотин и тридесет 

квадратни метра/, в местността „Арнауд чешма“, с трайно 

предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „Нива“, категория на земята при неполивни условия – III 

/трета/; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор № 59416.134.257 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка сто тридесет и четири 

точка двеста петдесет и седем/ по кадастралната карта на с. Пороище, 
община Разград, с площ от 2227 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и 

седем квадратни метра/, в местността „Големите лозя“, с трайно 

предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „Нива“, категория на земята при неполивни условия – IV 

/четвърта/; 

1.3. Поземлен имот с идентификатор № 59416.83.27 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка осемдесет и три точка 

двадесет и седем/ по кадастралната карта на с. Пороище, община 

Разград, с площ от 3570 кв.м. /три хиляди петстотин и седемдесет 

квадратни метра/, в местността „Зад лозята“, с трайно предназначение 
на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, 

категория на земята при неполивни условия – III /трета/; 

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 59416.83.36 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка осемдесет и три точка 

тридесет и шест/ по кадастралната карта на с. Пороище, община 

Разград, с площ от 3710 кв.м. /три хиляди седемстотин и десет 

квадратни метра/, в местността „Зад лозята“, с трайно предназначение 
на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, 

категория на земята при неполивни условия – IV /четвърта/; 

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 59416.119.100 /петдесет и 

девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка сто и деветнадесет 

точка сто/ по кадастралната карта на с. Пороище, община Разград, с 
площ от 4143 кв.м. /четири хиляди сто четиридесет и три квадратни 

метра/, в местността „Турската нива“, с трайно предназначение на 

територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Нива“, 

категория на земята при неполивни условия – IV /четвърта/. 

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, 

настоящото решение да се връчи по реда на 
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Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на Рени Спасова 

Ненчева наследник на Спас Нанев Митев и служебно на Общинска 

служба по земеделие гр. Разград за продължаване на предвидената в 

чл. 45д от ППЗСПЗЗ процедура по възстановяване правото на 

собственост на земеделската земя. 

        

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.№ 343. 

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

Разград 

ОТНОСНО: Продажба на имоти - частна общинска собственост, 

находящи се в землището на гр. Разград чрез публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-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“ 

Правя предложение по тази докладна записка вносителят, госпожа 
Георгиева, да информира за най – същественото от нея тъй като няколко 

страници има само формално и сухо изброяване на идентификационни 

номера и данни. Общинските съветници са запознати и гражданите ще 
получат необходимата информация без да се зачитат в пълния им текст. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да, докладните записки дълго време са на сайта на 
Община Разград, така че всеки, който е имал интерес, е можел да се 
запознае. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
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Г-жа Галина Георгиева – зам. - кмет на Община Разград 

Съвсем на кратко, получени са деветнадесет молби на брой от 
граждани с искане за закупуване на поземлени имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в земите по § 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ПЗР на ЗСПЗЗ/ в землищeто на гр. Разград, които са декларирали и 

намерението си за участие в тръжна процедура за продажба. Разгледани са 
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 приела решение с предложение за 
удовлетворяване на исканията и провеждане на тръжни процедури.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, 

ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.27 и 

чл.28 от Наредба  № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,   
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

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

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

1.1. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2948/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3918 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин и осемнадесет) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
1232 м2 

(хиляда  двеста тридесет и два квадратни метра), категория на 
земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3920, 61710.607.3919,  

61710.607.3917, 61710.607.4721, 61710.607.4719 и 61710.607.3914, при 

начална тръжна цена в размер на 1 830.50 лв. /хиляда осемстотин и 

тридесет лева и петдесет стотинки/,  представляваща пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 

размер на 244.50 лева (двеста четиридесет и четири лева и петдесет 
стотинки);  

1.2. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2953/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3922 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и две) по 

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

(петстотин осемдесет и два квадратни метра), категория на земята – 
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VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.607.3923, 61710.607.3926,  61710.607.3919, 

61710.607.3921 и 61710.607.4719, при начална тръжна цена в размер на 
874.10 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и десет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 115.50 лева (сто и 

петнадесет лева и петдесет стотинки);  

1.3. имот – частна общинска собственост съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2956/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3923 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и три) по 

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

(четиристотин деветдесет и шест квадратни метра), категория на 
земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3924, 61710.607.3926,  

61710.607.3922 и 61710.607.4719, при начална тръжна цена в размер на 
745.00 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/,  представляваща пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 
оценка в размер на 98.40 лева (деветдесет и осем лева и четиридесет 
стотинки);.  

1.4. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2949/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3924 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и четири) по 

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

(четиристотин и четиридесет квадратни метра), категория на земята 
– VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.607.3925, 61710.607.3926,  61710.607.3923 

и 61710.607.4719, при начална тръжна цена в размер на 660.90 лв. 

/шестстотин и шестдесет лева и деветдесет стотинки/, представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

данъчна оценка в размер на 87.30 лева (осемдесет и седем лева и тридесет 
стотинки);  

1.5. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2958/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.4226 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка четири хиляди двеста двадесет и шест) по 

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

(седемстотин осемдесет  и четири квадратни метра), категория на 

земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при 
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съседи: имоти с идентификатори 61710.607.4717, 61710.607.4225,  

61710.607.4715, 61710.607.4227 и 61710.607.4399, при начална тръжна цена 
в размер на 1 177.50 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева и петдесет 
стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 155.60 лева 
(сто петдесет и пет лева и шестдесет стотинки);  

1.6. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2957/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.6117 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка шест хиляди сто и седемнадесет) по 

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

от 1119 м2 
(хиляда сто и деветнадесет квадратни метра), категория на 

земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.607.4227, 61710.607.4715,  

61710.607.6116 и 61710.607.4399, при начална тръжна цена в размер на 1 

654.40 лв. /хиляда шестстотин петдесет и четири лева и четиридесет 
сотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 122.40 лева 
(сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки);  

1.7. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2962/25.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.6132 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и седем точка шест хиляди сто тридесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
2044 м2 

(две хиляди четиридесет и четири  квадратни метра), категория на 
земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3822, 61710.607.3820,  

61710.607.3819, 61710.607.3878, 61710.607.3883, 61710.607.4722, 

61710.607.3882, 61710.607.4721 и 61710.607.3886, при начална тръжна цена 
в размер на 2 942.70 лв. /две хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 

седемдесет стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 405.60 лева (четиристотин и пет лева и шестдесет стотинки);  

1.8. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2954/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.608.4683 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и осем точка четири хиляди шестстотин осемдесет и три) по 

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

(шестстотин и пет  квадратни метра), категория на земята – ІV 

(четвърта), в местността „Простор”, землище на гр. Разград, при съседи: 
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имоти с идентификатори 61710.502.7157, 61710.608.4684, 61710.608.4675, 

61710.608.4672, 61710.608.4676, 61710.608.4682, 61710.608.4681, 

61710.607.4680, 61710.608.4697 и 61710.502.7172, при начална тръжна цена 
в размер на 1 065.40 лв. /хиляда шестдесет и пет лева и четиридесет 
стотинки/, представляваща  пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 191.10 лева 
(сто деветдесет и един лева и десет стотинки);  

1.9. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2955/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.608.4684 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и осем точка четири хиляди шестстотин осемдесет и четири) 

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

(четиристотин и тринадесет квадратни метра), категория на земята – 

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

имоти с идентификатори 61710.502.7157, 61710.608.4674,  61710.608.4675, 

61710.608.4683 и 61710.608.4685, при начална тръжна цена в размер на 
743.30 лв. /седемстотин четиридесет и три лева и тридесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 130.50 лева (сто и 

тридесет лева и петдесет стотинки);  

1.10. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2959/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.609.3747 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и девет точка три хиляди седемстотин четиридесет и седем) по 

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

с площ от 1172 м2 
(хиляда сто седемдесет и два квадратни метра), 

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

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

61710.609.3752, 61710.609.3751, 61710.609.3750, 61710.609.3749, 

61710.609.6037, 61710.609.3748, 61710.609.3741, 61710.609.3742 и 

61710.609.3746, при начална тръжна цена в размер на 2 045.00 лв. /две 
хиляди четиридесет и пет лева/, представляваща пазарна оценка на земята, 
определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 204.10 лева (двеста и четири лева и десет стотинки);  

1.11. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2960/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.609.3748 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и девет точка три хиляди седемстотин четиридесет и осем) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „овощна 
градина“, с площ от 566 м2 

(петстотин шестдесет и шест квадратни метра), 
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категория на земята – ІV (четвърта), в местността „Арменски лозя”, 

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

61710.609.6037, 61710.609.3739, 61710.609.3740, 61710.609.3741 и 

61710.609.3747, при начална тръжна цена в размер на 1 018.70 лв. /хиляда 
и осемнадесет лева и седемдесет стотинки/, представляваща пазарна 

оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 
оценка в размер на 178.80 лева (сто седемдесет и осем лева и осемдесет 
стотинки);  

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

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

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

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

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

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

61710.609.4347, 61710.609.4787, 61710.502.7071, 61710.609.4345, 

61710.502.7188, 61710.609.6976, 61710.609.4363, 61710.609.6251, 

61710.609.4359 и 61710.609.4358, при начална тръжна цена в размер на 5 

554.00 лв. /пет хиляди петстотин петдесет и четири лева/,  представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, при 

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

шестдесет стотинки).  

1.13. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2961/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.609.6972 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и девет точка шест хиляди деветстотин седемдесет и две) по 

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

с площ от 525 м2 
(петстотин двадесет и пет квадратни метра), категория на 

земята – ІV (четвърта), в местността „Арменски лозя”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.609.4664, 

61710.609.4663, 61710.609.4777 и 61710.609.6971, при начална тръжна цена 
в размер на 932.20 лв. /деветстотин тридесет и два лева и двадесет 
стотинки/, представляваща  пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 91.40 лева 
(деветдесет и един    лева и четиридесет стотинки);  

1.14. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2950/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.612.264 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и дванадесет точка двеста шестдесет и четири) по 

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

(петстотин тридесет и един квадратни метра), категория на земята – 

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

имоти с идентификатори 61710.612.5041, 61710.612.257,  61710.612.263 и 

61710.612.5038, при начална тръжна цена в размер на 942.90 лв. 

/деветстотин четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 167.70 лева (сто 

шестдесет и седем лева и седемдесет стотинки); 

1.15. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2946/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.612.2345 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и дванадесет точка две хиляди триста четиридесет и пет) по 

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

(деветстотин шестдесет и седем квадратни метра), категория на 
земята – ІV (четвърта), в местността „Обзор”, землище на гр. Разград, при 

съседи: имоти с идентификатори 61710.612.5125, 61710.612.5129, 

61710.612.5128, 61710.614.2776, 61710.612.5127 и  61710.612.2352, при 

начална тръжна цена в размер на 1 702.90 лв. /хиляда седемстотин и два  
лева и деветдесет стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, 
определена от  оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 271.50 лева (двеста седемдесет и един лева и петдесет стотинки); 

1.16. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2922/29.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.137 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка сто тридесет и седем) по кадастралната 
карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 871 м2 

(осемстотин седемдесет и един квадратни метра), категория на земята – ІV 

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

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.136, 61710.613.4443,  

61710.613.138, 61710.613.4547, 61710.613.5144 и 61710.613.144, при 

начална тръжна цена в размер на 1 533.90 лв. /хиляда петстотин тридесет и 

три лева и деветдесет стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер 

на 275.10 лева (двеста седемдесет и пет лева и десет стотинки); 

1.17. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2923/29.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.138 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка сто тридесет и осем) по кадастралната 
карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 779 м2 
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(седемстотин седемдесет и девет квадратни метра), категория на земята – 

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

съседи: имоти с идентификатори 61710.613.137, 61710.613.4443,  

61710.613.139, 61710.613.223 и 61710.613.4547, при начална тръжна цена в 

размер на 1 371.90 лв. /хиляда триста седемдесет и един лева и деветдесет 
стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 246.10 лева 
(двеста четиридесет и шест лева и десет стотинки); 

1.18. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2905/24.01.2019 година, с идентификатор 

61710.613.4124 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и тринадесет точка четири хиляди сто двадесет и четири) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с площ от 
1759 м2 

(хиляда седемстотин петдесет и девет квадратни метра), категория 

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

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.4075, 

61710.613.5141, 61710.613.4125, 61710.613.4123, 61710.613.4122, 

61710.613.4121 и  61710.613.4120, при начална тръжна цена в размер на 3 

016.60 лв. /три хиляди и шестнадесет   лева и шестдесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от  оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 555.70 лева (петстотин 

петдесет и пет лева и седемдесет стотинки); 

1.19. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 2947/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.614.2172 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 
шестстотин и четиринадесет точка две хиляди сто седемдесет и две) по 

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

(шестстотин петдесет и пет квадратни метра), категория на земята - 

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

съседи: имоти с идентификатори 61710.614.2980, 61710.614.2769, 

61710.614.2979 и 61710.614.2173, при начална тръжна цена в размер на 
983.80 лв. /деветстотин осемдесет и три лева и осемдест стотинки/, 

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 115.50 лева (сто и  

петнадесет лева и петдесет стотинки). 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, комисията изразява положително становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател за ПК 

Явно в нашата комисия е имало плаващ кворум и комисията е взела 
решение за подкрепа с 4 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма. Изказвания, 

предложения? Също. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 343.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   



105 

 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 
 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е: 

 

№ 766 

 

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

ЗСПЗЗ, земеделските земи, предoставени за ползване на граждани по 

силата на актовете, посочени в цитирания параграф, са обособени 

като поземлени имоти – земеделска земя, по кадастралната карта на 

землището на  гр. Разград, община Разград. 

Получени са молби от граждани за участие в тръжни процедури 

за продажба на такива поземлени имоти – частна общинска 

собственост, както следва: 

- с идентификатор 61710.607.3918, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 1232 м2
;  

- с идентификатор 61710.607.3922, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 582 м2
; 

- с идентификатор 61710.607.3923, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 496 м2
; 

- с идентификатор 61710.607.3924, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 440 м2
; 

- с идентификатор 61710.607.4226, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“ и площ от 784 м2
; 

- с идентификатор 61710.607.6117, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „нива“  и площ от 1119 м2
; 

- с идентификатор 61710.607.6132, в местността „Изгрев”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“  и площ от 2044 м2
; 
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- с идентификатор 61710.608.4683, в местността „Простор”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“  и площ от 605 м2

; 

- с идентификатор 61710.608.4684, в местността „Простор”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“  и площ от 413 м2

; 

- с идентификатор 61710.609.3747, в местността „Арменски лозя”, 

с начин на трайно ползване – „друг вид нива“ и площ от 1172 м2
; 

- с идентификатор 61710.609.3748, в местността „Арменски лозя”, 

с начин на трайно ползване – „овощна градина“ и площ от 566 м2
; 

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

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

- с идентификатор 61710.609.6972, в местността „Арменски лозя”, 

с начин на трайно ползване – „друг вид нива“ и площ от 525 м2
; 

- с идентификатор 61710.612.264, в местността „Обзор”, с начин 

на трайно ползване –„лозе“  и площ от 531 м2
; 

- с идентификатор 61710.612.2345, в местността „Обзор”, с начин 

на трайно ползване – „лозе“  и площ от 967 м2
; 

- с идентификатор 61710.613.137, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 871 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.138, в местността „Малкия хълм”, с 
начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 779 м2

; 

- с идентификатор 61710.613.4124, в местността „Малкия хълм”, 

с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 1759 м2
; 

- с идентификатор 61710.614.2172, в местността „Исперихски 

път”, с начин на трайно ползване – „лозе“ и площ от 655 м2
. 

Имотите са включени за продажба в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. на 

Общински съвет Разград.  

 Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж. Павлин 

Колев – оценител на земеделски земи и трайни насъждения, съгласно 

Сертификат рег. № 810100506 от 25.10.2017 год. на Камарата на 

независимите оценители в България. Издадени са удостоверения за 

данъчна оценка на имотите по чл.264, ал.1от ДОПК. 

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

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

администрация, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост,   Общински съвет Разград, след 

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

се“ – няма, 

 

                                          Р Е Ш И: 
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1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба по 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост на:  

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

общинска собственост № 2948/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3918 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин и осемнадесет) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 1232 м2 

(хиляда  двеста тридесет и два квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3920, 

61710.607.3919,  61710.607.3917, 61710.607.4721, 61710.607.4719 и 

61710.607.3914, при начална тръжна цена в размер на 1 830.50 лв. 

/хиляда осемстотин и тридесет лева и петдесет стотинки/,  

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 244.50 лева (двеста 

четиридесет и четири лева и петдесет стотинки);  

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

общинска собственост № 2953/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3922 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 582 м2 

(петстотин осемдесет и два квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3923, 

61710.607.3926,  61710.607.3919, 61710.607.3921 и 61710.607.4719, при 

начална тръжна цена в размер на 874.10 лв. /осемстотин седемдесет и 

четири лева и десет стотинки/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 115.50 лева (сто и петнадесет лева и петдесет 

стотинки);  

1.3. имот – частна общинска собственост съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2956/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3923 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и три) по 

кадастралната карта  на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 496 м2 

(четиристотин деветдесет и шест квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3924, 
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61710.607.3926,  61710.607.3922 и 61710.607.4719, при начална тръжна 

цена в размер на 745.00 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/,  

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 98.40 лева 

(деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки);.  

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

общинска собственост № 2949/28.05.2019 година, с идентификатор 

61710.607.3924 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин двадесет и четири) 

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 440 м2 

(четиристотин и четиридесет квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3925, 

61710.607.3926,  61710.607.3923 и 61710.607.4719, при начална тръжна 

цена в размер на 660.90 лв. /шестстотин и шестдесет лева и деветдесет 

стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 87.30 

лева (осемдесет и седем лева и тридесет стотинки);  

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

общинска собственост № 2958/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.4226 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка четири хиляди двеста двадесет и шест) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 784 м2 

(седемстотин осемдесет  и четири квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.4717, 

61710.607.4225,  61710.607.4715, 61710.607.4227 и 61710.607.4399, при 

начална тръжна цена в размер на 1 177.50 лв. /хиляда сто седемдесет и 

седем лева и петдесет стотинки/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 155.60 лева (сто петдесет и пет лева и шестдесет 

стотинки);  

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

общинска собственост № 2957/20.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.6117 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка шест хиляди сто и седемнадесет) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „нива“, с 
площ от 1119 м2 

(хиляда сто и деветнадесет квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.4227, 
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61710.607.4715,  61710.607.6116 и 61710.607.4399, при начална тръжна 

цена в размер на 1 654.40 лв. /хиляда шестстотин петдесет и четири 

лева и четиридесет сотинки/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 122.40 лева (сто двадесет и два лева и четиридесет 

стотинки);  

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

общинска собственост № 2962/25.06.2019 година, с идентификатор 

61710.607.6132 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка шест хиляди сто тридесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 2044 м2 

(две хиляди четиридесет и четири  квадратни метра), 

категория на земята – VI (шеста), в местността „Изгрев”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3822, 

61710.607.3820,  61710.607.3819, 61710.607.3878, 61710.607.3883, 

61710.607.4722, 61710.607.3882, 61710.607.4721 и 61710.607.3886, при 

начална тръжна цена в размер на 2 942.70 лв. /две хиляди деветстотин 

четиридесет и два лева и седемдесет стотинки/, представляваща 

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

при данъчна оценка в размер на 405.60 лева (четиристотин и пет лева 

и шестдесет стотинки);  

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

общинска собственост № 2954/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.608.4683 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и осем точка четири хиляди шестстотин осемдесет и три) 

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 605 м2 

(шестстотин и пет  квадратни метра), категория на 

земята – ІV (четвърта), в местността „Простор”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.502.7157, 

61710.608.4684, 61710.608.4675, 61710.608.4672, 61710.608.4676, 

61710.608.4682, 61710.608.4681, 61710.607.4680, 61710.608.4697 и 

61710.502.7172, при начална тръжна цена в размер на 1 065.40 лв. 

/хиляда шестдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, 

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 191.10 лева (сто 

деветдесет и един лева и десет стотинки);  

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

общинска собственост № 2955/10.06.2019 година, с идентификатор 

61710.608.4684 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и осем точка четири хиляди шестстотин осемдесет и 

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

ползване – „лозе“, с площ от 413 м2 
(четиристотин и тринадесет 

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

„Простор”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.502.7157, 61710.608.4674,  61710.608.4675, 

61710.608.4683 и 61710.608.4685, при начална тръжна цена в размер на 

743.30 лв. /седемстотин четиридесет и три лева и тридесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 130.50 лева (сто и 

тридесет лева и петдесет стотинки);  

1.10. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2959/20.06.2019 година, с 
идентификатор 61710.609.3747 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и девет точка три хиляди седемстотин 

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

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „друг вид нива“, с площ от 1172 м2 
(хиляда сто седемдесет и 

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

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

имоти с идентификатори 61710.609.3752, 61710.609.3751, 

61710.609.3750, 61710.609.3749, 61710.609.6037, 61710.609.3748, 

61710.609.3741, 61710.609.3742 и 61710.609.3746, при начална тръжна 

цена в размер на 2 045.00 лв. /две хиляди четиридесет и пет лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 204.10 лева (двеста и 

четири лева и десет стотинки);  

1.11. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2960/20.06.2019 година, с 
идентификатор 61710.609.3748 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и девет точка три хиляди седемстотин 

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

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „овощна градина“, с площ от 566 м2 
(петстотин шестдесет и 

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

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

имоти с идентификатори 61710.609.6037, 61710.609.3739, 

61710.609.3740, 61710.609.3741 и 61710.609.3747, при начална тръжна 

цена в размер на 1 018.70 лв. /хиляда и осемнадесет лева и седемдесет 

стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 178.80 

лева (сто седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки);  

1.12. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2874/26.11.2018 година, с 
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идентификатор 61710.609.4346 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и девет точка четири хиляди триста 

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

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „друг вид нива“, с площ от 1832 м2 
(хиляда осемстотин 

тридесет и два и квадратни метра), категория на земята – ІV 

(четвърта), в местността „Арменски лозя”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.609.4347, 61710.609.4787, 

61710.502.7071, 61710.609.4345, 61710.502.7188, 61710.609.6976, 

61710.609.4363, 61710.609.6251, 61710.609.4359 и 61710.609.4358, при 

начална тръжна цена в размер на 5 554.00 лв. /пет хиляди петстотин 

петдесет и четири лева/,  представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 

размер на 621.60 лева (шестстотин двадесет и един лева и шестдесет 

стотинки).  

1.13. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2961/20.06.2019 година, с 
идентификатор 61710.609.6972 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и девет точка шест хиляди деветстотин 

седемдесет и две) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „друг вид нива“, с площ от 525 м2 
(петстотин двадесет и пет 

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

„Арменски лозя”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.609.4664, 61710.609.4663, 61710.609.4777 и 

61710.609.6971, при начална тръжна цена в размер на 932.20 лв. 

/деветстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/, 

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 91.40 лева 

(деветдесет и един    лева и четиридесет стотинки);  

1.14. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2950/28.05.2019 година, с 
идентификатор 61710.612.264 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и дванадесет точка двеста шестдесет и четири) 

по кадастралната карта  на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 531 м2 

(петстотин тридесет и един квадратни метра), 

категория на земята – ІV (четвърта), в местността „Обзор”, землище 
на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.612.5041, 

61710.612.257,  61710.612.263 и 61710.612.5038, при начална тръжна 

цена в размер на 942.90 лв. /деветстотин четиридесет и два лева и 

деветдесет стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в 
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размер на 167.70 лева (сто шестдесет и седем лева и седемдесет 

стотинки); 

1.15. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2946/28.05.2019 година, с 
идентификатор 61710.612.2345 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и дванадесет точка две хиляди триста 

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

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 967 м2 
(деветстотин шестдесет и седем 

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

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

61710.612.5125, 61710.612.5129, 61710.612.5128, 61710.614.2776, 

61710.612.5127 и  61710.612.2352, при начална тръжна цена в размер на 

1 702.90 лв. /хиляда седемстотин и два  лева и деветдесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от  оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 271.50 лева (двеста 

седемдесет и един лева и петдесет стотинки); 

1.16. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2922/29.01.2019 година, с 
идентификатор 61710.613.137 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и тринадесет точка сто тридесет и седем) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 871 м2 

(осемстотин седемдесет и един квадратни метра), 

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

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

61710.613.136, 61710.613.4443,  61710.613.138, 61710.613.4547, 

61710.613.5144 и 61710.613.144, при начална тръжна цена в размер на 1 

533.90 лв. /хиляда петстотин тридесет и три лева и деветдесет 

стотинки/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 275.10 

лева (двеста седемдесет и пет лева и десет стотинки); 

1.17. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2923/29.01.2019 година, с 
идентификатор 61710.613.138 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и тринадесет точка сто тридесет и осем) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „лозе“, с 
площ от 779 м2 

(седемстотин седемдесет и девет квадратни метра), 

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

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

61710.613.137, 61710.613.4443,  61710.613.139, 61710.613.223 и 

61710.613.4547, при начална тръжна цена в размер на 1 371.90 лв. 
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/хиляда триста седемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 246.10 лева (двеста 

четиридесет и шест лева и десет стотинки); 

1.18. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2905/24.01.2019 година, с 
идентификатор 61710.613.4124 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и тринадесет точка четири хиляди сто 

двадесет и четири) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 1759 м2 
(хиляда седемстотин петдесет и 

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

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

имоти с идентификатори 61710.613.4075, 61710.613.5141, 

61710.613.4125, 61710.613.4123, 61710.613.4122, 61710.613.4121 и  

61710.613.4120, при начална тръжна цена в размер на 3 016.60 лв. /три 

хиляди и шестнадесет   лева и шестдесет стотинки/, представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от  оценител на земеделски 

земи, при данъчна оценка в размер на 555.70 лева (петстотин петдесет 

и пет лева и седемдесет стотинки); 

1.19. имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 2947/28.05.2019 година, с 
идентификатор 61710.614.2172 (шестдесет и една хиляди седемстотин и 

десет точка шестстотин и четиринадесет точка две хиляди сто 

седемдесет и две) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „лозе“, с площ от 655 м2 
(шестстотин петдесет и пет 

квадратни метра), категория на земята - VІ (шестта), в местността 

„Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.614.2980, 61710.614.2769, 61710.614.2979 и 

61710.614.2173, при начална тръжна цена в размер на 983.80 лв. 

/деветстотин осемдесет и три лева и осемдест стотинки/, 

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 115.50 лева (сто и  

петнадесет лева и петдесет стотинки). 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търгове за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

 

 Настоящoто решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на Областния управител на Област Разград в 7- дневен срок от 
приемането му. 
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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 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 344. 

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

Разград 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху част от имот в горска територия – частна общинска 

собственост, в землище на населено място в община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин, с искане за 

учредяване на право на ползване върху част от имот в горска територия, за 
настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землище на населено място в община Разград. 

Определени са частите на имота за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

Заявителят, имота и границите на същия са посочени в Приложение 
№ 1 към настоящата докладна записка. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 

територии, общинска собственост, като за устройването им в постоянни 

пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на 
ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и чл. 14 от Закона за 
пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски 

територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за месното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, 
чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 

3, т. 2 от Закона за горите,  предлагам на Общинският съвет Разград, да 
вземе следното решение:  

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот в 

горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на пчелни 
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семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.   

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

3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по 

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

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, да докладвате за комисията по околна 

среда. 

 

          Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата Докладна записка бе подкрепена с 5 гласа - „ЗА, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател за ПК 

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

проекта. 

 

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.№ 344.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.07.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ 

 

                                             № 767 

 

   

 В Община Разград е постъпило заявление от гражданин, с искане 
за учредяване на право на ползване върху част от имот в горска 

територия, за настаняване на пчелни семейства в частна общинска 

собственост в землище на населено място в община Разград. 

 Определени са частите на имота за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имота и границите на същия са посочени в 

Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

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

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и 

горски територии, общинска собственост, като за устройването им в 

постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината 

учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и 

чл. 14 от Закона за пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

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

администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във 

връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  Общинският съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот 

в горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на 

пчелни семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от настоящото решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

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

Административен съд Разград. 

 

     /Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 767 и е 

приложено към протокола в отделен файл./ 

 

 

                                      ТОЧКА ВТОРА 

                                          ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка втора. В нея ще Ви запозная, 

че в Общинския съвет е постъпил отчет за дейността на комисията за 
финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Разград за периода от 01.01.2019г. до 

30.06.2019г. Вносител на този отчет е председателят на комисията Елка 

Драмалиева, която е директор на дирекция „ХД“. Същият е размножен от 
звеното и е оставен на банките пред всеки един съветник за информация. 

С това изчерпваме и точка втора „Текущи“, както и дневния ред на 
заседанието на Общинския съвет  и в 17.02 минути закривам сесията на 
Общински съвет - Разград. 

Желая на всички хубава вечер. 

 

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Таня Тодорова/ 

 

 

 

 

 


