
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 26.04. 

2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 33 общински 

съветници. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

кмет на Община Разград; представители на общинска администрация; 
кметове на населени места; секретари на читалища; журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден и добре дошли на всички на сесията на Общински съвет 
Разград. За днешното заседание са се регистрирали 33 общински 

съветници. Имаме кворум и откривам сесията на 26.04. 2016 година на 
Общински съвет Разград. 

 

Уважаеми общински съветници, до мен е постъпила молба – искане 
от председателя на настоятелството на НЧ „Делиорман 2014 г.” гр. Разград 

от Хабибе  Кязим  Расим, която въз основа на нашия Правилник моли да 
бъде изслушана във връзка с докладна записка за предоставяне на 
помещение на НЧ „Делиорман 2014 г.” 

Тук ли е госпожа Расим? Заповядайте. 
 

Г – жа Хабибе  Кязим  Расим - председател на настоятелството на 
НЧ „Делиорман 2014 г.” гр. Разград 

Уважаема г-жо председател на Общински съвет гр. Разград, 

Уважаеми г-н Василев, 
Уважаеми общински съвeтници, 

Скъпи съграждани и журналисти, 

 Народно читалище „Делиорман 2014 г.“ е учредено на 01.11.2014г. и 

вписано в регистъра на ЮЛНЦ към Окръжен съд град Разград на 



25.11.2014г. На 03.12.2014г., в съответствие с чл.10, ал.3 от Закона за 
Народните читалища, се вписа официално в Регистъра на Народните 
читалища към Министерството на културата под №3592. 

          Основната цел на НЧ „Делиорман 2014” е да създава, опазва и 

разпространява духовни ценности за местни традиции и обичаи,  да 
разкрива творческите способности и да задоволява културните 
потребности на населението на Община Разград. Мисията му е да 
привлича и насърчава малкото останали млади хора и деца от различни 

етноси, да се занимават с доброволческа работа - действия и дейности, 

които да допринесат за изграждане на едно още по-добро общество, 

облечено в духовни и културни ценности. В Народно читалище 
„Делиорман 2014г“ са предвидени да бъдат организирани: школи, 

кръжоци, курсове, празненства и концерти, уреждане и поддържане на 
читалищни библиотеки, читални, възстановяване на фолклорен ансамбъл 
„Разградските хубавелки“, както и да се развива и подпомага 
любителското творчество, изкуството и танци, характерни за региона, за да 
бъде читалището част от мултикултурното средище на Община Разград. 

През изминалата година с неимоверен труд на Управителният ни 

орган, Читалището ни бе инициатор на 9 успешно приключили 

инициативи, за задоволяване на потребностите на населението, посочени в 
чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗНЧ,  чрез които се постигнаха и малка част от 
заложените цели на НЧ „Делиорман 2014г“, организирани в сферата на 
образованието, културата и детските творчества. 

Богатството, пълнотата и пъстрият колорит на отделните читалища в 
Област Разград  са незаменимо културно богатство и се основават именно 

на традициите, запазени от миналото, с отправен поглед към бъдещето. 

Уважаеми дами и господа, надявам се при вземане на вашето 

решение да не се влияете от определена медия в Община Разград, която е 
публикувала невярна и въвеждаща в заблуда, и манипулираща населението 

информация, което за мен лично е много обидно, а да не говорим, че и 

подсъдно.  

Смятам, че един от приоритетите за развитието на нашата Община 
би следвало да бъде културата, защото ако не “поливаме” нашето дърво с 
любов към културата, то ще изсъхне, ние също. Погубим ли културата, ще 
погубим себе си.  

Предаността към изконното и родното е пътят който ни накара да се 
занимаваме с културно-просветна дейност в извънработното ни време, от 
факта, че се гордеем за това, че сме български граждани, че сме родени в 
тази страна, на Разградска земя, и за да се съхраним като нация, като народ 

решихме, че е нужно заедно да се борим срещу упадъка на морала, срещу 
деградацията с нашето оръжие „КУЛТУРАТА“. 



Но уважаеми дами и господа, както знаете съхраняването на 
ценностите е кауза, която изисква непрекъсната отдаденост и безвъзмезден 

труд.  

За да се осъществят заложените цели и реализира потенциала на 
читалището като средище на общността, в която ще се извършват 
социални, образователни и културни дейности, е изключително важно да 
ни бъде предоставено помещението, което сме посочили на Битовият 
комбинат на бул. „България” 21, необходимо за читалищни нужди и 

културни мероприятия в обществен интерес. След извършено от нас 
проучване, се установи, че това помещение от близо 4 или 5 години е било 

празно без наематели и отново се оказва, че медийното изявление е 
невярно, „че помещението на пъпа на Разград е апетитно”.  

Днес в условията на световния глобализъм, когато преустройваме 
радикално нашия духовен живот, за да го направим по-богат и по-смислен, 

ние винаги и единствено трябва да се ръководим от обществения интерес 
за съхранение и развитие на културната идентичност. Бих искала да 
помоля всички вас да гледате обективно и безпристрастно на НЧ 

„Делиорман 2014г“.  
 Читалището е живо и пъстро с разнообразната си дейност в случай, 

че има условията и подкрепата на местната власт, а нашата цел е Община 
Разград: 

-Да бъде духовно средище, продължител на богата култура и традиции; 

-Да задържи младите хора и ги насърчи с полезни дейности ; 

-Да бъде привлекателно място за живеене и инвестиции, където да 
цъфтят разнообразни културни дейности с млади хора, живеещи в 
хармония с различията.  

Ще цитирам откъс от Общинският план за развитие на Община Разград 

/2014-2020/, както и Областната стратегия за развитие на Област Разград 

/2014-2020/ - „Обликът на културния живот на Община Разград се 
определя от богатото културно-историческо наследство, наличието на 
професионални културни институции, народни читалища, както и от 
активна дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи“. 

„Значението на читалищата е голямо и те са единствената материална база 
в населените места, където могат да се провеждат не само концертни 

изяви, но и различни събирания на местната общност“. 

 Уважаеми дами и господа, нужно е да подсилим „импулсите“ на 
духовния и културния живот на населението, да бъдем пазители на 
духовното и културно огнище, давайки подкрепа, обединявайки усилията 
си, помагайки си и повярвайте тогава ще постигнем големи успехи. 

Искрено вярвам, че ще откликнете на молбата на 200 члена на 
читалището ни, на всички деца и млади хора в общината и областта, 
оказвайки подкрепа и съпричастност към най-новата културна институция 
и ще оправдаете доверието, че ролята на Кмета и Общински съвет е да 



гарантира благосъстоянието на жителите на даденото населено място, да 
намирате решение за всички възникнали проблеми, осигурявайки баланс и 

сигурност за всички жители на Община Разград, а не само на определена 
партия, от която сте избрани в името на духовността, националното ни 

самосъзнание и културната идентичност. Защото кмета е кмет не на 
определена партия, а на цялата Община. Житейската истина е, че 
културата не се управлява, тя се подкрепя. 
Благодаря Ви предварително за взетото решение!  Готова съм да отговоря 
на всички ваши въпроси. Оставам на разположение.  
  
 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, госпожо Расим, за прочувственото слово от свое име и 

от името на всички общински съветници.  

Уважаеми дами и господа общински съветници, на днешното 

заседание дежурен секретар е общински съветник Емине Хасан. 

 

Запознати сте по надлежния ред с дневния ред на днешното 

заседание, който включва три точки:  

1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

 

Колеги, имате ли въпроси и предложения по така предложеният ви 

дневен ред?  

 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Във връзка с представянето по 

извънреден способ на докладни записки с вх. №№ 229 и 242 аз моля 
вносителят да поясни кои са фактическите му и правни основания 
предвидени в Правилника и по – специално чл.54, за да предлага на 
Общинския съвет тези докладни записки да бъдат разгледани по 

извънреден способ, а не при спазване на обикновената процедура, с 
предварително раздаване на материалите на общинските съветници три 

работни дни преди сесията. И вторият ми въпрос е свързан с един 

приложен към материалите за сесията материал озаглавен като Програма 
за управление на Община Разград за периода 2015 – 2019 година. Там 

съгласно изискванията на Закона този план не се изпраща на Общинския 
съвет, а се представя и въпросът ми е към Вас, госпожо Председател: Не е 
ли следвало да приложите процедурата предвидена в нашия Правилник, 
съгласно която всички материали, които засягат дейността на Общинския 
съвет, а това е безспорно такъв материал, да бъдат предоставени за 



разглеждане от комисиите. Вие, ако бяхте направили една справка за 
работата на Общинския съвет в предходните мандати, щяхте да 
констатирате, че това е обичайна практика. И за пример ще посоча само 

заседанието на Общинския съвет през месец февруари 2008 година, 
председателствано от тогавашния председател Стоян Стоянов от ГЕРБ, 

който спазвайки тези изисквания на Правилника, които и тогава и сега са 
еднакви е предоставил този материал на комисиите. Имало е  разисквания 
в Общинския съвет. И въпросът ми е: Защо не спазите тази процедура и ще 
позволите ли да има разисквания по този план?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Не план, а Програма имате предвид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Василев, заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, докладна записка с вх. № 229, касаеща  
НЧ „Делиорман 2014 г.” кое наложи по този начин: Знаете, че 

докладната записка беше подготвена като в решението беше предложено 

да се отдаде безвъзмездно помещението. В хода на разискванията и след 

съгласуване с колеги променихме проекта за решение като го представяме 
във вида, в който е днес – помещението да го отдадем под наем за срок от 5 

години на читалището част от имот – частна общинска собственост. Това 
наложи по този начин по тази докладна записка. По отношение на 
докладна записка с вх. №242, касаеща: Окончателния разделителен 

протокол на активите -ВиК системи и съоръжения- между държавата и 

Община Разград – имаме писмо от Областния управител, с което той моли 

да бъде приета такава докладна записка. И сега ще Ви зачета чл.54 от 
Правилника: „Председателят на общинския съвет на всяко заседание 
уведомява общинските съветници за новопостъпили материали и проекти 

и техните вносители; /5/ Причина за включване на неотложни въпроси в 
дневния ред може да бъде:  

2.спазването на нормативно изискуем  срок, който не позволява 
прилагането на установената процедура; 

3.други непредвидими обстоятелства, касаещи своевременно решаване 
на важни за местната общност проблеми. 

Това наложи и тази докладна записка да бъде внесена по този начин.  

По отношение на Програмата за управление на Община Разград – 

внасянето на Програмата в Общинския съвет има информативен характер. 

На практика не съществуват правомощия на Общинския съвет да приеме 
или да отхвърли тази Програма. Това е най – общо.  

 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Въпросът за Програмата беше по 

– скоро към Вас, а не към кмета на Общината.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбрах това. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Но в тази връзка аз моля общинските съветници при гласуването на 
дневния ред да имат предвид следното: Не е вярно, че Общинския съвет не 
може да дебатира и да коментира тази Програма, която Кмета на Общината 
представя на неговото внимание. Закона за местното самоуправление и 

местната администрация изрично вменява в задължение на Общинския 
съвет да взема становище и да се произнася по принципни въпроси, които 

се съдържат в програми, планове за развитие и т.н. На второ място:  

Взаимоотношенията между Кмет като ръководител на администрацията и 

Общинския съвет са взаимоотношения на партньорство и взаимно 

обсъждане на всички съвместни въпроси. Затова и считам, че тук 
Председателят на Общинския съвет е допуснал пропуск, за разлика от 
предишните председатели, като не е разпределил този материал за 
обсъждане в комисиите. И отново напомням: практиката на Общинския 
съвет от предишните мандати и подчертавам и когато председател на 
Общинския съвет е бил представител на ГЕРБ колегата Стоян Стоянов се е 
процедирало така. Аз предлагам на общинските съветници да не приемат в 
дневния ред разглеждането на докладна записка № 242 за Окончателния 
разделителен протокол. Не е налице нито едно от основанията предвидено 

в нашия Правилник. Ще посоча само, че в Община Разград писмото на 
Областния управител, ако правилно е записано, свързано с този 

разделителен протокол е получено на 22.03. 2016 г. или с ден, два след 

това. Окончателния разделителен протокол е един изключително важен акт 
и решение на Общинския съвет свързан с уреждане на взаимоотношенията 
касаещи дълготрайни – материални активи на стойност милиони левове. 
Не може Общинския съвет така „на крак” или „на коляно” минути преди 

заседанието на Общинския съвет да получи тази докладна записка и да се 
произнася по нея. Тази докладна записка трябва да бъде обсъдена в 
ресорните комисии, да бъдат изяснени множество обстоятелства, свързани 

с взаимоотношенията държава - оператор на ВиК инсталации – Община и 

Асоциация, след което вече да може Общинския съвет да се произнесе. 
Или моето предложение по двете докладни записки е ….. 



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. В тази зала на днешната сесия има 
33 – пълния брой на общинските съветници на Общински съвет Разград. 

Всеки един от тях, се предполага, че е мислещ и може да взема решение. 
Така че това което предлагате всеки един от тях ще може да изрази при 

гласуването. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Госпожо Председател, моля да не ме прекъсвате да изложа 
аргументите си защо предлагам на Общинския съвет да приеме едно или 

друго решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, струва ми се, че бъркате съдебната зала със 
залата на Общинския съвет.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Ако съм просрочил времето може да напомните, но не и по същество 

да влизате в полемика с мен. Вашата функция на Председател е не да 
влизате в полемика с общинските съветници,  а да следите спазването на 
Правилника. Нещо, което не правите в момента.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно това правя. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

И по другата докладна записка там вносителят не поясни на заседание 
на комисията по законност беше поставен въпроса и от председателя на 
комисията и от членовете, свързан с регистрацията. В тази връзка аз моля 
Кмета на Общината да поясни изяснен ли е този въпрос относно статута на  
това Сдружение с нестопанска цел за обществена полза преди да решим 

дали да го включим по извънредния способ или не в дневния ред на 
сесията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По извънредния ред ще влезе докладна записка с № 242. Другата, 
която е с №229, мина през комисии. Така че тя не влиза по извънредния 
способ.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

А защо не я раздадохте на съветниците три дни предварително, както 

сте задължена?  



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Мисля си, че господин Димитров докладна записка, която е минала 
през съответните комисии и е била разгледана не влиза по извънредния 
способ. Колеги, по извънредния способ влиза само докладна записка № 

242. Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград” 

Благодаря, госпожо Председател. Колеги общински съветници, аз не 
мога да разбера в каква фаза на сесията се намираме в момента. Ако 

обсъждаме дневния ред на Общинския съвет той има три точки:  

1. Докладни записки. 

2. Питане и 

3. Текущи. 

Не са посочени нито кои точно докладни записки, нито номера, нито 

по същество, нито по извънреден способ и т.н. Това е едно. Второ: по 

отношение на докладна записка с вх. № 229 беше ако не се лъжа, за НЧ 

„Делиорман” аз в петък на електронната си поща получих докладната 
записка. Не знам другите колеги дали са я получили. Отделно от това беше 
гледана във всички постоянни комисии, които са ресорни по въпроса и 

считам, че не бива да я смятаме по извънредния способ. Що се касае до 

другата, мисля че получихме отговор от вносителя. Така че аз ви 

предлагам да се произнесем по дневния ред така, както ни е представен:    

1. Докладни записки. 

2. Питане и 

3. Текущи. 

А вече по същество ще си развием тезите като им дойде времето.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря, господин Монев. И аз си мисля, че всяка докладна 
записка дава тази възможност на всеки един от общинските съветници. 

Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуването на така 
предложения ви дневен ред:  

1. Докладни записки. 

2. Питане.  
3. Текущи. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 За процедура, госпожо Председател, моля. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте. 
 



Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Вие сте длъжна, когато са внесени материали по извънредния способ 

да предложите Общинския съвет да вземе решение дали да бъдат 
включени по извънредния способ тези докладни записки или не. И преди 

да гласуваме дневния ред трябва първо ад хок да се произнесе Общинския 
съвет дали да включи в дневния ред извънредните материали. Моля 
спазвайте Правилника.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, благодаря Ви. Ще гласуваме включването по 

извънредния способ на тази докладна записка с №242. Тъй като в дневния 
ред не са указани по номерация и в конкретика докладните записки, които 

ще бъдат разгледани затова предлагам на колегите да приемат дневния ред, 

който има първа точка Докладни записки, след което ще подложа на 
гласуване включването на докладна записка № 242 по извънредния способ. 

Благодаря ви. Колеги, гласуваме дневният ред.  

 

 С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред се приема.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Давам възможността на Кмета да внесе по извънредния способ 

докладна записка № 242. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, става въпрос 
за докладна записка относно: Окончателния разделителен протокол на 
активите -ВиК системи и съоръжения- между държавата и Община 
Разград. 

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, Лозница, Цар Калоян, 

Попово, Опака, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД гр. 

Разград. Знаете това дружество е със 100 % държавна собственост.  
В Община Разград е  получено писмо от Областния управител на 

Област Разград в качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК, с 
което уведомява, че следва да се оформи окончателния разделителен 

протокол на активите -ВиК системи и съоръжения между държавата и 

Община Разград, за което е необходимо упълномощително решение от 
Общинския съвет. Това достатъчно ли е? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Достатъчно е. Колеги, моля да гласуваме предложената по 

извънредния способ докладна записка с вх. № 242. Моля гласувайте за 
включването й в дневният ред. Не гласуваме по докладната записка, 
гласуваме единствено и само тя да бъде включена в дневния ред, в точка 
първа. Гласувайте.  
 

 С 22 гласа „ЗА”, „против” – 6, „въздържали се” – 3, докладна 

записка №242 влиза по извънредния способ в дневния ред по точка 

първа Докладни записки.  

 

 Колеги, пристъпваме към разглеждането на първа … Заповядайте, 
доктор Апти. 

 

 Г-н Левент Апти – ПП „ДПС” 

 Процедурно предложение, госпожо Председател.  

 Уважаеми колеги, на Председателя на НЧ „Делиорман” се налага да 
пътува неотложно, но тъй като при обсъждането на докладната свързано с 
читалището тя трябва да присъства за евентуални въпроси, които могат да 
се отправят към нея, предлагам докладна записка с вх. № 229 да се 
разгледа първа. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Дами и господа общински съветници, има постъпило процедурно 

предложение да разгледаме в точка първа докладна записка като начало с 
вх. № 229. Моля, който е съгласен да променим по този начин реда на 
докладните записки моля да гласува.  
 

 С 22 гласа „ЗА”, „против” – 2, „въздържали се” – няма, се приема 

процедурното предложение да се разглежда първа докладна записка с 
вх. №229. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 229.  

Докладна записка от  Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 ОТНОСНО:   Отдаване под наем без търг или конкурс на  част 

от  имот - частна общинска собственост на СНЦ „Народно читалище 
Делиорман 2014г.“ гр. Разград за осъществяване на образователни и 

социални дейности 



Заповядайте, господин Василев да представите тази докладна 
записка.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Разград е  получена молба  от Сдружение с нестопанска 
цел  „Народно читалище Делиорман 2014г.” гр. Разград с искане за 
учредяване   безвъзмездно право на ползване или за отдаване под наем без 
търг за образователни, културни и социални дейности на помещение №5  

от сграда Битов комбинат,  находяща се в гр. Разград,  бул. „България”  

№21П. 

Молбата е разгледана 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 
отрицателно решение по отношение на искането за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху частта от имота.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  чл.14, ал.6. от 
Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост   и молба с от 30.03.2016 г. от СНЦ 

„Народно читалище Делиорман 2014г” гр. Разград, предлагам Общински 

съвет Разград да вземе следното Решение: 
1. Да се отдаде под наем  за срок от 5 години на СНЦ „Народно 

читалище Делиорман 2014г.” гр. Разград  част от имот - частна общинска 
собственост, представляваща помещение №5 с площ 384 кв.м. от сграда 
Битов комбинат, актувана с АОС №604 от  08.02.1999 година, находяща се 
в гр. Разград,  бул. „България” №21П, при граници на частта от имота: ляво 

- коридор,  горе – помещение №17, долу - партерен етаж, за осъществяване 
на образователни и социални дейности, на месечна наемна цена в размер 

на 38,40 лв., без ДДС, определена съгласно Приложение №1 към Наредба 
№2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи  -общинска собственост. 
2.Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор за наем със СНЦ „Народно читалище Делиорман 2014г.” гр. 

Разград за  частта от имота, описана в т.1. Завърших. 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка беше разгледана в три 

постоянни комисии: в  Постоянната комисия по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в Постоянната 
комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 



решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и в Постоянната комисия по култура, 
културно – историческо наследство и духовни ценности. Господин 

Анастасов, да докладвате за постоянната комисия по общинска 
собственост.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянна комисия по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, господин 

Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

На свое редовно заседание на 19.04. 2016 г. постоянната комисия по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол разгледа докладната записка и проекта за 
решение беше подкрепен с 4 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” - 

3.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на свое редовно заседание постоянната комисия 
по законност разгледа проекта за решение представен ни от вносителя по 

отношение на предоставяне на безвъзмездно право на ползване, в същност 
то първо беше възмездно, после стана безвъзмездно. В комисията имаше 
много сериозни дебати по отношение на законосъобразността на 
докладната записка, включително и относно това дали читалището 

регистрирано като Сдружение с нестопанска цел отговаря на нашата 
Наредба № 2. По отношение на това дали е възможно да ползва възмездно 

или безвъзмездно помещение без търг да участва в процедурите и 

комисията взе решение да се отложи произнасянето по същество на 
докладната записка за следващо заседание като до него момент се 
установи дали това Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и като 

Народно читалище по Закона за културата, отговаря на условията на 
нашата Наредба за отдаване на помещения под наем или безвъзмездно. 

Това процедурно предложение беше прието с 3 гласа „ЗА”, 1 – „против” и 

1 – „въздържал се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Благодаря Ви. Само искам да Ви коригирам, че първо беше 
безвъзмездно и след това възмездно. И ще помоля госпожа Неделчева за 
постоянната комисия по култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, докладна записка с вх. №229 е 
разгледана на заседание на постоянната комисия по култура на 18.04. 2016 

г. От 5 присъствали, гласували с 4 гласа „ЗА”, „против” – няма, 
„въздържали се” – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да задавате своите въпроси 

на вносителя. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моят първи въпрос към 

вносителя е: Запознат ли е с обсъжданията в общинска администрация на 
този въпрос, а именно да се осигури материална база за това читалище и 

преди той да стане Кмет и имал ли е в предвид преди да внесе 
предложението и други възможности, които да е обсъдил и да е преценил 

дали също не заслужават внимание и не следва да бъдат приети като 

варианти за предоставяне на материалната база?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Ако може и вторият въпрос да поставя тогава. Вносителят изяснил 
ли е въпроса дали това Сдружение с нестопанска цел е регистрирано за 
обществена полза в специалните регистри, които са предвидени, съгласно 

нашето законодателство?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, да запознат съм с ако мога така да кажа, със 
„сагата” на това искане и с тази докладна записка, включително знам, че на 
последното заседание, преди изборите, докладната записка е била 
оттеглена от един от заместник – кметовете. Незнайно с какви мотиви, 

поне аз не съм запознат. По другия Ви въпрос: Да, имахме посещение с 
представители на Сдружението, бяхме в Битовия комбинат, обходихме 
няколко помещения. Преди това им е предлагано помещение в сградата в 



една от детските градини, там където е ЦУНТ ако не се лъжа. В разговор с 
тях стана ясно, че помещението като квадратура не ги устройва за 
осъществяване на дейността, която те са заявили. Това е, което мога да 
кажа по този въпрос.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По втория въпрос госпожа Георгиева ще отговори. 

 

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

Благодаря, госпожо Председател. В преписката, която съществува  в 
общинската администрация е приложено решението за регистрация в 
регистъра в Окръжния съд. В него е написано, че Сдружението е в 
обществено – полезна дейност. Ако ме питате дали сме проверили в 
публичния регистър към Министерство на правосъдието – да, проверихме. 
Там не фигурира. Само това мога да кажа, това са фактите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси имате ли колеги към вносителя? 

Госпожо Димитрова, заповядайте. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

Имам реплика към господин Ненчев: Искам да му припомня защо 

докладната записка за предоставяне на помещение на НЧ „Делиорман” на 
една от сесиите не можа да бъде гласувана – това беше в резултат на 
технически грешки в описване на номера на имота, който беше заявен от 
читалището да им бъде предоставен. Както казахме на следващата или на 
последващата сесия личния мотив на тогава заместник – кмет госпожа  
Ценка Таракчиева очевидно беше раздразнена от поведението на някои в 
залата, без никаква основателна причина тя оттегли докладната. Искам да 
му припомня, нищо че господин Ненчев е абсолютно наясно. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Това трябваше да го изразите като становище, 
защото реплики няма към въпроси. Има ли други въпроси, колеги? 

Господин Монев, заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград” 

Благодаря, госпожо Председател. Аз гласувах „против” тази 

докладна да се премести на първо място защото ми се струваше редно 

първо да приемем Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност, в която читалище „Делиорман” фигурира. Аз имам един въпрос 
към вносителя: Господин Василев, записали сте, че преобладаваща част от 
читалищата в Община Разград  имат самостоятелни сгради. Може ли да ми 



кажете и във връзка с разглежданата докладна има ли друго читалище на 
територията на Община Разград което да няма помещение и където да 
развива дейност?    

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Няма друго такова читалище, което да няма сграда. Вчера говорихме 
с господин Ненов  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ”  

Аз имам още един въпрос към вносителя на докладната: Останалите 
читалища как ползват помещенията – възмездно, безвъзмездно и кои от 
читалищата имат собствена сграда?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожа Георгиева ще отговори на този въпрос. 
 

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

Благодаря. Пред мен е справката за всички читалища на територията 
на общината. Има едно читалище, това въпросното в с. Островче, което 

ползва част от двуетажна сграда в с. Островче под наем. Останалите 
читалища са с предоставени безвъзмездно за ползване имоти от общината. 
Има и такива, които са се снабдили с нотариални актове, т.е. те си имат 
своя собственост и не ползват общински имоти. Единственото читалище, 
което в настоящия момент няма къде да се помещава е това на „Делиорман 

2014”.     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте. 
 

Г-жа Фатме Селим – независим общински съветник 
Уважаема госпожо Председател, позволете ми да отговоря на 

господин Димитров на въпроса как е регистрирано …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Още сме в процедура на въпроси. Така че ще имаме възможност за 
изказвания на следващия етап. Има ли други въпроси от страна на 
общинските съветници? Ако нямате такива имате възможност за 
изказвания и за предложения за изменение. Има ли желаещи за 
изказвания? Заповядайте.  

 



Г-жа Фатме Селим – независим общински съветник 
Благодаря, госпожо Председател. На въпроса на господин Димитров 

как е регистрирано читалище „Делиорман” – то е регистрирано съгласно 

Закона за читалищата и може да бъде открито в регистъра на 
Министерство на културата. Отделно искам да кажа, че читалище 
„Делиорман” наистина развива дейност  независимо, че няма помещение 
или сграда, където да осъществява своята дейност. Въпреки всичко се 
развива успешно. Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други желаещи за изказвания? Господин Ханчев, 
заповядайте.  

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, колеги, господин Кмете, тази 

докладна записка според мен е потвърждение преди всичко на факта, че 
продължава старата практика в Община Разград на лошо и крайно 

неефективно управление на общинската собственост. Атрактивни имоти 

общинска собственост са изоставени и са в окаяно състояние. При това 
няма активни действия от страна на администрацията за използването им, 

тъй че те да  генерират доходи. Това се отнася и за бившето бистро и за 
въпросното помещение, за което говорим сега в Битовия комбинат. Аз съм 

съгласен с това, че на всяко читалище трябва да се даде възможност да 
развива своята дейност, тази дейност не подлежи на съмнение и т.н., но не 
съм съгласен с това имоти с атрактивна локация, които могат да бъдат 
използвани с търговска цел, да се отдават безвъзмездно или на някаква 
нищожна цена от 38.00 лв., на практика пак безвъзмездно. Защото това е в 
ущърб на интересите на всички граждани. Крайно несъстоятелен е 
аргумента, че видите ли да ги даваме, защото  те не са ползвани. Не се 
ползват, защото няма активни действия от страна    на администрацията 
така, че те да се ползват. Не бива имоти, от които могат да се очакват 
доходи при едно разумно управление, да бъдат давани на практика 
безвъзмездно. Аз бих попитал всеки един от вас….. Какво възмездно, на 
практика е безвъзмездно, 38.00 лева много възмездно. Аз бих попитал 
всеки от Общинския съвет и теб бих попитал, и Кмета бих попитал: Ако 

това помещение беше лично ваше така ли щяхте да го оставите в това 
състояние или пък щяхте да го дадете за 38.00 лв. на месец? В никакъв 
случай, убеден съм в това защото противното противоречи на здравия 
разум. Аз мисля, че е редно общинската администрация да предложи, 

редно е било да предложи и още много други помещения, да се направи 

много по – прецизен оглед и по – добър подбор, и чак тогава нали да се 
внася предложение за даване на помещение и на читалището, и на други 

организации, и на други дейности и т.н..  За голямо съжаление това не е 



направено. Сега ние не сме „паднали от небето”, на мен ми е ясно, че тук 
прозира една, според мен, „ не особено хигиенична сделка” между ГЕРБ и 

ДПС. Не знам, това си е Ваше право разбира се. Аз така си го мисля да не 
кажете после, че не съм Ви го казал. Мисля обаче, че това не е в интерес на 
гражданите и затова призовавам всички да гласуват не като партийци, а 
като граждани.  Моето мнение е категорично, че тази докладна записка не 
бива  да бъде подкрепена.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, за дослуци, за  такива неща въобще няма да 
говоря. За предния пример, който дадохте обаче дали и аз като собственик 
ако имам частен имот дали така бих го отдал – искам да припомня, че 
миналата седмица и да приветствам господин Цанев, който е тук в залата и 

да му благодаря за това, че той абсолютно безвъзмездно, за срок от една 
година, отдаде помещението на Полина за нейното Сдружение, което да 
осъществява дейност. Ако не ме лъже паметта вие отхвърлихте тази 

докладна записка предния месец. Така че има хора, които абсолютно 

безвъзмездно предоставят.  
 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок” 

Може, господин Кмете, но се дава от личното за общото, а не се дава 
от общото. Разбирате ли?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, разбирам. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок” 

Това не е личен Ваш имот.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други изказвания по докладната? Заповядайте. 
 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ” 

Не е ли по – добре едно помещение, което стои толкова години 

празно и не се стопанисва да бъде стопанисвано и да се поддържа в по – 

добро състояние?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам, че въпросът Ви е риторичен. Други колеги. Госпожо 

Димитрова. 



 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

Благодаря, госпожо Председател. Аз отново искам да напомня на 
всички общински съветници, нищо че преди малко стана ясно, че на 
миналата сесия ние така с лека ръка, с едни мотиви изпити от пръстите 
само и само да правим политика, тук в тази зала, отхвърлихме докладната 
за предоставяне на помещение на Сдружение „ Да бъдем хора”.  Няколко 

часа по – късно разбрахме в социалните мрежи какъв политически гаф 

направиха някои колеги, включително и някои колеги в дясно. 

Изненадващо господин Мирослав Цанев от Реформаторски блок подаде 
ръка на Сдружението „ Да бъдем хора”. Искам сега да ви призова  да не 
правим отново политика от това да предоставим едно помещение на 
читалище, което ще развива културна дейност и съм изненадана тук от 
изказването на Митко Ханчев, защото за мен той е един от 
културтрегерите  в този град, че така реагира негативно и то за 
предоставяне на едно помещение, което  няколко години стои празно. 

Всички знаете, че помещения които не се стопанисват те се рушат още 
повече. Може да са 38.00, може да са 58.00 лева, но все пак те ще си 

плащат. Стана ясно, че има читалища, които абсолютно безвъзмездно 

ползват помещения, предоставени им от нас. Има много помещения, които 

също са празни. Няма желаещи, господин Митко Ханчев, но Вие като 

общински съветник можете, разполагате с медия и можете да помогнете на 
общинска администрация и да съдействате тези помещения да ги 

напълним с наематели. Моля не ме прекъсвайте, в момента се изказвам. 

Така че молбата ми към всички общински съветници е да не допускаме 
втори път тази грешка да предоставим предложеното помещение на 
читалище „Делиорман” и да не правим от тази докладна политически 

въпрос. Благодаря ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Естествено, че Общината трябва да подпомага читалищата, 
включително и с предоставяне на материална база. За това две мнения 
няма общински съветник в този Общински съвет, който да има друго 

различно мнение. Но тук важните въпроси са други. Защото зад тази 

хубава идея стои едно много лошо предложение за реализация, в момента 
към днешното заседание. Защо това е така? Това е така, защото на първо 

место Кметът на Общината не оценява значението на тази сграда. Тази 

сграда е една от важните сгради на Общината в града. В нея освен, че са 
настанени и функционират редица фирми, които осъществяват търговска и 

стопанска дейност изпълнява и важни административни функции. Ако не е 



известно на всички то сега трябва да напомним, че там е изнесена и част от 
общинската администрация в по – широк смисъл, а именно общинското 

звено „Общински жилища и сгради”. Там Общинския съвет със свое 
решение е предоставил помещения за офиси на важни национални 

институции като Българско национално радио и Българска телеграфна 
агенция. В този контекст аз считам, че изказаното становище от някои 

общински съветници за внимателна преценка да се намери най – 

подходящото място в града имат своето основание и са резонни. Кметът на 
Общината не даде изчерпателна информация има ли други възможности и 

какви са те. Затова сега ще трябва да припомним, че на заседанията на 
постоянните комисии стана въпрос за тази детска градина. Аз ходих да я 
огледам, а и другите съветници имат впечатление за нея. Единственото 

съображение, което беше казано, че е неподходяща е недостатъчната площ 

и квадратура. В тази сграда, която не е на един етаж, а е по – голяма е 
разположено едно друго общинско звено Център за ученическо и научно 

творчество – дейност която е близка в много аспекти и с някои от 
дейностите на това читалище. Читалището е основано през 2014 година и  

безспорно то ще има възможност да осъществява своята дейност. Въпросът 
е: Намерил ли е Кмета на Общината най – добрия вариант за предоставяне 
на материална база? Най – добрия вариант ли е предоставянето на такова 
помещение в тази сграда? Тук трябва да направя една корекция на прежде 
говорещите - една от причините да не бъде използвано това помещение е 
дългия спор свързан с търговеца, който е осъществявал там дейност. 
Продължително време той е държал там свои стоки  и докато бъдат 
изнесени се е стигнало до забавяне на тези процедури. Останаха и без 
отговор въпроси поставени на комисията по законност. И сега става ясно, 

че това Сдружение с нестопанска цел не е регистрирано в нарочния 
регистър на Министерството на правосъдието. Този въпрос не е 
маловажен. Той е от принципно значение, защото този регистър и тези 

разпоредби на закона характеризират тези Сдружения с идеална цел, които 

имат за цел обществено – полезна дейност. Защото е възможно да има  и 

Сдружения за частна цел. И в момента този въпрос остава висящ. Аз 
считам, че ако се положи повече труд и повече усилия могат да бъдат 
обсъдени и евентуално да бъдат коментирани като възможни варианти и 

други общински недвижими имоти. Затова аз считам, че е най – разумно 

Общинския съвет съобразно своите правомощия на основание чл.81 да не 
се произнася сега с решение, а да отложи това произнасяне за следващата 
сесия на Общинския съвет, през което време в комисиите по култура, 
комисията по общинска собственост и комисията по законност съвместно с 
вносителя Кмета на Общината да бъдат обсъдени детайлно всички 

плюсове и минуси за предоставяне на помещение в сградата на бул. 

„България” 21, с оглед спецификата на тази сграда и обсъждане 
съществуват ли други възможности за това. Защото на читалище като му 



предоставим тази сграда ние трябва да знаем, че то трябва да бъде вече за 
винаги докато има такова читалище. Внасям предложението в писмен вид 

съобразно нашия Правилник.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Апти, заповядайте. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС” 

Аз имам също процедурно предложение. Тъй като нито от ляво, нито 

от дясно чувам някакви съществени мотиви за отхвърляне или за отлагане 
на докладната записка правя процедурно предложение да прекратим 

дебатите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е процедурно предложение, което е във връзка с това да 
прекратим дебатите по тази докладна записка. Моля, колеги, да гласувате 
това процедурно предложение. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „против”. 

 

С 20 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 1, 

процедурното предложение се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има постъпило предложение от общински съветник Стоян Димитров 
Ненчев на основание чл.81, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Разград за отлагане произнасянето по 

проекта за решение за следващо заседание. 
Подлагам това предложение на гласуване. Моля, колеги, гласувайте.  
 

Поради техническа неизправност пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров не работи и той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 

С 11  гласа „ЗА”, „против” – 14, „въздържали се” – 8, 

предложението не се приема. 

 

Колеги, пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх. № 229. Моля гласувайте. 

 

Поради техническа неизправност в  пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „против”. 

 



 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров с вдигане  + на ръка 

12. Илия Христов Илиев не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров  +  

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев  +  

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова 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 +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 97 

 



Община Разград е собственик  на имот - частна общинска 

собственост,  съгласно АОС № 604 от 08.02.1999 година, 

представляващ  сграда Битов комбинат, находяща се в град Разград, 

бул. „България” №21П. Към част от сградата, представляваща 

помещение №5 с площ от 384 кв.м., което към момента е свободно, е 
проявен интерес от СНЦ „Народно читалище Делиорман 2014г.” гр. 

Разград за учредяване безвъзмездно право на ползване   или за 

отдаване под наем без търг за образователни, културни и социални 

дейности.  

Читалището има за цел задоволяване потребностите на 

населението на гр. Разград, свързани с развитие и обогатяване на 

културния и социалния живот, запазване обичаите и традициите на 

българския народ, разширяване на знанията на населението и 

приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, 

изкуството и културата, осигуряване на достъп до информация, 

възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание, 
създаване на условия за развитие и изяви на творческите способности 

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

за местното самоуправление и местната администрация,  чл.14, ал.6. 

от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи - общинска собственост   и молба с вх.№ АО-05-03-

2994/30.03.2016 г. от СНЦ „Народно читалище Делиорман 2014г” гр. 

Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа 

„ЗА”, „против” – 5, „въздържали се” – няма, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се отдаде под наем  за срок от 5 години на СНЦ „Народно 

читалище Делиорман 2014г.” гр. Разград  част от имот - частна 

общинска собственост, представляваща помещение №5 с площ 384 

кв.м. от сграда Битов комбинат, актувана с АОС №604 от  08.02.1999 

година, находяща се в гр. Разград,  бул. „България” №21П, при 

граници на частта от имота: ляво - коридор,  горе – помещение №17, 

долу - партерен етаж, за осъществяване на образователни и социални 

дейности, на месечна наемна цена в размер на 38,40 лв., без ДДС, 

определена съгласно Приложение №1 към Наредба №2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи –общинска собственост. 

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

сключи договор за наем със СНЦ „Народно читалище Делиорман 

2014г.” гр. Разград за  частта от имота, описана в т.1. 



3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване 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 докладна записка с вх.№ 207. 

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

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 

година, приета с Решение №29 по Протокол № 4 /26.01.2016 г. на 

Общински съвет Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря.  
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

Поземлени имоти  два в с. Осенец и един в с. Дряновец, с  построените в 
него сгради „Фурна” и  „Гаражи” и още един поземлен имот по 

кадастралната карта на гр. Разград 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост за 2016 година. 

В Община Разград са получени молби от потенциални инвеститори 

за закупуване на имотите в селата  и за учредяване право на строеж в 
имота в гр. Разград. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 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 от  Програмата 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 

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

имоти - общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №29 по 

Протокол № 4/26.01.2016 година на Общински съвет Разград, като следва: 
 1.1. В раздел II, т.1.2 се изменя , както следва : „Продажби : 8 броя 
имота – 200 000 лв.”    

           1.2.  В раздел II, т.1.3 се изменя , както следва : „Вещни права : 6 

броя – 120 000 лв.  за Бизнес зона „Перистър””    



 1.3. В  раздел II, т.2.2.2 се изменя , както следва : „Продажба по реда 
на Закона за общинската собственост: 11 броя -166 000 лв.”    

 1.4. В раздел III,  точка 1.2 се изменя както следва: „Продажби -8 

броя” и се добавят нови точки 7 и 8 със следното съдържание: 
 „ 7. Имот №946, в кв.16, с.Осенец, ул.”Стара планина” 2а , 2255 

кв.м.”  

   8. Имот №947, в кв.16, с. Осенец, ул.”Рила” 1а , 6950 кв.м.” 

 1.5. В раздел III,  точка 1.3 се изменя както следва: „Вещни права - 6  

броя” и се добавя нова точка 6 със следното съдържание: 
 „6.Имот №61710.505.7222, гр. Разград, ул.”Мебелна”9, Бизнес зона 
„Перистър” 

1.5. В раздел III, т.2.2.2 се изменя, като след думата „Продажба по 

реда на Закона за общинската собственост - 11броя” , като точка 4 става 
точка 5 , а точка 4 получава ново съдържание: „ Имот №684 със сгради 

„Фурна” и  „Гаражи”, кв.32, с. Дряновец, ул.”Йордан Стоянов”31, 1061 

кв.м.”. 

2.Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в двете постоянни 

комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Моля 
господин Анастасов да докладва за постоянната комисия по общинска 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Членовете на постоянната комисия присъствали на заседанието 

подкрепиха  с 8 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” проекта за 
решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” проекта за решение 
беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да задавате въпроси към 

вносителя? Няма желаещи.  Общински съветници, които да направят 
изказвания или предложения за изменения и допълнения по така 
предложената докладна записка. Няма. Пристъпваме към гласуване  на 
докладна записка с вх. № 207. Гласуването е поименно. 

 

Поради техническа неизправност в  пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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 не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +  с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков не участва   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   



32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 98 

 

С Решение № 29 по Протокол № 4/26.01.2016 година на 

Общински съвет Разград е приета  Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.  Съгласно т.1 

от Раздел IV от програмата, същата подлежи на актуализация при 

възникнала необходимост през годината. 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

• Поземлен имот № 946, в кв.16 по кадастралния план на с. 
Осенец  

• Поземлен имот № 947, в кв.16 по кадастралния план на с. 
Осенец  

• Поземлен имот    №684, в кв.32 и построените в него 

сгради: „Фурна” и  „Гаражи”, по кадастралния план на с. Дряновец  

• Поземлен имот с идентификатор №61710.505.7222 по 

кадастралната карта на гр. Разград 

 За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2016 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 24 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,  
 

Р Е Ш И: 

 

1.Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №29 

по Протокол № 4/26.01.2016 година на Общински съвет Разград, като 

следва: 

 1.1. В раздел II, т.1.2 се изменя , както следва : „Продажби : 8 

броя имота - 200000лв.”    

           1.2.  В раздел II, т.1.3 се изменя , както следва : „Вещни права : 6 

броя – 120 000лв.  за Бизнес зона „Перистър””    



 1.3. В  раздел II, т.2.2.2 се изменя , както следва : „Продажба по 

реда на Закона за общинската собственост: 11 броя -166 000лв”    

 1.4. В раздел III,  точка 1.2 се изменя както следва: „Продажби -8 

броя” и се добавят нови точки 7 и 8 със следното съдържание: 
 „ 7. Имот №946, в кв.16, с.Осенец, ул.”Стара планина” 2а , 2255 

кв.м.”  

  „8. Имот №947, в кв.16, с.Осенец, ул.”Рила” 1а , 6950 кв.м.” 

 1.5. В раздел III,  точка 1.3 се изменя както следва: „Вещни права 

-6 броя” и се добавя нова точка 6 със следното съдържание: 
 „6.Имот №61710.505.7222, гр.Разград, ул.”Мебелна”9, Бизнес зона 

„Перистър” 

1.5. В раздел III, т.2.2.2 се изменя, като след думата „Продажба 

по реда на Закона за общинската собственост - 11броя” , като точка 4 

става точка 5 , а точка 4 получава ново съдържание: „ Имот №684 със 

сгради „Фурна” и  „Гаражи”, кв.32, с.Дряновец, ул.”Йордан 

Стоянов”31, 1061 кв.м.”. 

2.Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 208. 

 Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – 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, господин Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Получени са молби от граждани с 
искане за закупуване на поземлени  имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищeто на гр. Разград, 

като са декларирали 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, която е приела решение с предложение за 



удовлетворяване на исканията и провеждане на тръжни процедури. Става 
въпрос за следните имоти:  

1. имот с начин на трайно ползване неизползвана нива (угар, орница) 
и площ 468 м2

  в местността „Арменски лозя” 

2.  с начин на трайно ползване лозе и площ 595 м2
  в местността 

„Исперихски път” 

3. с начин на трайно ползване лозе и площ 573 м2
  в местността 

„Исперихски път” 

4. с начин на трайно ползване лозе и площ 683 м2
  в местността 

„Исперихски път” 

5. с начин на трайно ползване лозе и площ 3674 м2
  в местността 

„Исперихски път” 

6. с начин на трайно ползване лозе и площ 589 м2
  в местността 

„Исперихски път” 

7.   с начин на трайно ползване лозе и площ 482 м2
  в местността 

„Дянковски път 3” 

8. с начин на трайно ползване лозе и площ 491 м2
  в местността 

„Дянковски път 3” 

9. с начин на трайно ползване лозе и площ 3353 м2
  в местността 

„Дянковски път 3” 

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

от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост , чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на Общински съвет Разград, 

предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 1. Да се 
проведат публични търгове на гореизложените поземлени имоти.  

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

в т.1. Завърших.  

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка  е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с НПО и по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.  

Господин Анастасов, за ПК по управление на общинската 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

Проекта за решение е подкрепен с 8 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



 За Постоянната комисия по законност, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със  7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, Постоянна комисия по околна среда. 
 

Г-жа  Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна бе разгледана в Постоянната 
комисия по околна среда и с 6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” 

бе подкрепен проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли  въпроси  към вносителя? Няма 
въпроси. Желание за изказвания и предложения по докладната записка. 
Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх. № 208. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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 не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   



19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

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 +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 99 

 

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 за участие в търг, които се отнасят за 

продажбата на такива имоти – частна общинска собственост, както 

следва: 

№ 61710.609.2932  с начин на трайно ползване неизползвана нива 

(угар, орница) и площ 468 м2
  в местността „Арменски лозя” 

№ 61710.614.749  с начин на трайно ползване лозе и площ 595 м2
  

в местността „Исперихски път” 

№ 61710.614.750  с начин на трайно ползване лозе и площ 573 м2
  

в местността „Исперихски път” 

№ 61710.614.1194  с начин на трайно ползване лозе и площ 683 м2
  

в местността „Исперихски път” 

№ 61710.614.2817  с начин на трайно ползване лозе и площ 3674 

м2
  в местността „Исперихски път” 

№ 61710.614.3018  с начин на трайно ползване лозе и площ 589 м2
  

в местността „Исперихски път” 

№ 61710.617.1757  с начин на трайно ползване лозе и площ 482 м2
  

в местността „Дянковски път 3” 



№ 61710.617.1758  с начин на трайно ползване лозе и площ 491 м2
  

в местността „Дянковски път 3” 

№ 61710.617.1942  с начин на трайно ползване лозе и площ 3353 

м2
  в местността „Дянковски път 3” 

 Изготвени са пазарни оценки на имотите от  Мария Атанасова 

Колева – оценител на земеделски земи съгласно Сертификат рег.№ 

810100155/20.06.2011 г. от Камарата на независимите оценители в 

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

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

ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост , чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на Общински 

съвет Разград,   Общинският съвет Разград, след поименно гласуване, 
с 19 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

 1.1.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 569/20.07.2009 година, 

с идентификатор 61710.609.2932   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и девет точка две  хиляди 

деветстотин тридесет и две) по кадастралната карта  на гр.Разград, с 
трайно предназначение на територията – земеделска земя, с начин на 

трайно ползване неизползвана нива (угар, орница)  и площ 468 м2 

(четиристотин шестдесет и осем квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Арменски лозя”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти № № 61710.609.4816, 61710.609.2931  и 

61710.609.2929, при начална тръжна цена 655.00 лв. /шестстотин 

петдесет и пет   лева/,  представляваща  пазарна оценка на земята, 

определена от  оценител на имоти, при данъчна оценка  72.40 лева 

(седемдесет и два лева  и четиридесет   стотинки).  

1.2.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 387/14.08.2008 година, 

с идентификатор 61710.614.749   (шестдесет и една хиляди седемстотин 

и десет точка шестстотин и четиринадесет точка седемстотин 

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

предназначение на територията – земеделска земя, с начин на трайно 

ползване лозе и площ 595 м2 
(петстотин деветдесет и пет квадратни 

метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски 

път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 61710.614.2757, 

61710.614.3018,  61710.614.751, 61710.614.750 и 61710.614.2776, при 



начална тръжна цена 821.00 лв. /осемстотин двадесет и един  лева/,  

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от  оценител 

на имоти, при данъчна оценка  167.10 лева (сто шестдесет  и седем лева  

и десет      стотинки).  

1.3.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2734/10.03.2016 година, 

с идентификатор 61710.614.750   (шестдесет и една хиляди седемстотин 

и десет точка шестстотин и четиринадесет точка седемстотин и 

петдесет) по кадастралната карта  на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията – земеделска земя, с начин на трайно 

ползване лозе и площ 573 м2 
(петстотин седемдесет и три квадратни 

метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски 

път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 61710.614.749, 

61710.614.3018,  61710.614.751, 61710.614.2758 и 61710.614.2776, при 

начална тръжна цена 791.00 лв. /седемстотин деветдесет и един  лева/,  

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от  оценител 

на имоти, при данъчна оценка  160.90 лева (сто и шестдесет  лева  и 

деветдесет   стотинки).  

1.4. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2710/24.11.2015 година, 

с идентификатор 61710.614.1194   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и четиринадесет точка  хиляда 

сто   деветдесет и четири) по кадастралната карта  на гр. Разград, с 
трайно предназначение на територията – земеделска земя, с начин на 

трайно ползване лозе и площ 683 м2 
(шестстотин осемдесет и три 

квадратни метра), категория на земята - VІ (шеста), в местността 

„Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 

61710.614.2819, 61710.614.2716,  61710.614.2818 и 61710.614.1206, при 

начална тръжна цена 464.00 лв. /четиристотин шестдесет и  четири  

лева/,  представляваща  пазарна оценка на земята, определена от  

оценител на имоти, при данъчна оценка  120.48 лева (сто и двадесет 

лева и четиридесет и осем  стотинки). 

1.5. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2709/23.11.2015 година, 

с идентификатор 61710.614.2817   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и четиринадесет точка  две 
хиляди осемстотин  и седемнадесет) по кадастралната карта  на гр. 

Разград, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, с 
начин на трайно ползване лозе и площ 3674 м2 

(три хиляди шестстотин  

седемдесет и четири квадратни метра), категория на земята - VІ 



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

съседи: имоти № № 61710.614.1212, 61710.614.1211, 61710.614.1198, 

61710.614.2716, 61710.614.2715 и 61710.614.2712, при начална тръжна 

цена 2498.00 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/,  

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от  оценител 

на имоти, при данъчна оценка  648.09 лева (шестстотин четиридесет и 

осем  лева и девет   стотинки). 

1.6. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 393/14.08.2008 година, 

с идентификатор 61710.614.3018   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и четиринадесет точка три 

хиляди и осемнадесет) по кадастралната карта  на гр. Разград, с 
трайно предназначение на територията – земеделска земя, с начин на 

трайно ползване лозе и площ 589 м2 
(петстотин осемдесет и девет 

квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността 

„Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 

61710.614.749, 61710.614.2757,  61710.614.747, 61710.614.3019, 

61710.614.751 и  61710.614.750, при начална тръжна цена 813.00 лв. 

/осемстотин и тринадесет   лева/,  представляваща  пазарна оценка на 

земята, определена от  оценител на имоти, при данъчна оценка  165.40 

лева (сто шестдесет  и пет лева  и четиридесет      стотинки).  

 1.7.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2735/10.03.2016 година, 

с идентификатор 61710.617.1757   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и седемнадесет точка  хиляда 

седемстотин петдесет и седем) по кадастралната карта  на гр. Разград, 

с трайно предназначение на територията – земеделска земя, с начин на 

трайно ползване лозе и площ 482 м2 
(четиристотин  осемдесет и два 

квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността 

„Дянковски път 3”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 

61710.617.1910, 61710.617.1758 и   61710.617.1942, при начална тръжна 

цена 665.00 лв. /шестстотин шестдесет и пет  лева/,  представляваща  

пазарна оценка на земята, определена от  оценител на имоти, при 

данъчна оценка  135.30 лева (сто  тридесет и пет лева и тридесет   

стотинки). 

1.8.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2736/10.03.2016 година, 

с идентификатор 61710.617.1758   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и седемнадесет точка  хиляда 

седемстотин петдесет и осем) по кадастралната карта  на гр. Разград, с 



трайно предназначение на територията – земеделска земя, с начин на 

трайно ползване лозе и площ 491 м2 
(четиристотин  деветдесет и един 

квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността 

„Дянковски път 3”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти № № 

61710.617.1757, 61710.617.1910 и   61710.617.1942, при начална тръжна 

цена 678.00 лв. /шестстотин седемдесет и осем  лева/,  представляваща  

пазарна оценка на земята, определена от  оценител на имоти, при 

данъчна оценка  137.90 лева (сто  тридесет и седем лева и деветдесет   

стотинки). 

1.9.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба 

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

имот - частна общинска собственост по АОС № 2733/10.03.2016 година, 

с идентификатор 61710.617.1942   (шестдесет и една хиляди 

седемстотин и десет точка шестстотин и седемнадесет точка  хиляда 

деветстотин четиридесет и две) по кадастралната карта  на гр. 

Разград, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, с 
начин на трайно ползване лозе и площ 3353 м2 

(три хиляди триста  

петдесет и три квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), 

в местността „Дянковски път 3”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти № № 61710.617.1764, 61710.617.1910,  61710.617.1755, 

61710.617.1757, 61710.617.1758, 61710.617.1912 и  61710.617.1909, при 

начална тръжна цена 4627.00 лв. /четири хиляди шестстотин двадесет 

и седем  лева/,  представляваща  пазарна оценка на земята, определена 

от  оценител на имоти, при данъчна оценка  941.50 лева (деветстотин 

четиридесет и един лева и петдесет   стотинки). 

 2. Предлага на  кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търгове за продажба на имоти, 

описани в т.1. 

 3. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община 

Разград и Областен управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я  4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№209. 

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

Относно: Определяне на годишна вноска  на общината във 

фонд” Общинска солидарност”. 

Заповядайте, доктор Василев. 



 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

С решение на Общото събрание Националното сдружение на 
общините в Република България  създаде фонд „Общинска солидарност” , 

чиято основна цел е пострадалите  от стихийни бедствия общини да бъдат 
подпомогнати финансово за разплащането на първоначални разходи за 
неотложни аварийни действия , техника, спасителни екипи и експерти за 
оценяване на щетите. 

Участието във фонда е на доброволен принцип - на основание 
решение на общински съвет. Общински съвет Разград е дал съгласие за 
участие на Община Разград във фонд „Общинска солидарност”, като са 
преведени встъпителна и годишна вноска за 2015г.. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

и чл. 6, т. 2 от Правилника за устройство и дейността на фонд ”Общинска 
солидарност” на НСОРБ, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното Решение:  

1.Определя годишна вноска за 2016г в размер на 300.00 /триста/ лв. 
2.Определя Валентин Стефанов Василев –кмет на Община Разград за 

представител на Община Разград в Общото събрание на фонда. 
3.Възлага на кмета на общината: 
3.1 Да внесе определената годишна вноска във фонда в сроковете, 

съгласно Правилника за устройството и дейността му; 
3.2Да подава пред Фонда искания за временно финансово 

подпомагане при възникнала необходимост; 
3.3 Да подписва съответните документи, свързани с ползването на 

временно финансово подпомагане по т.3.2; 

3.4 Да възстановява ползваните средства за временно финансово 

подпомагане в определените в Правилника срокове. 
 Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка беше разгледана в постоянните 
комисии по бюджет, финанси и икономическа политика и  постоянната 
комисия  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО.  

 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги общински съветници, докладна 
записка с вх. № 209 е била разгледана в постоянната комисия по бюджет, 



финанси и икономическа политика и подкрепена единодушно с 8 гласа 
„ЗА” без „против” и „въздържали се”. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянна комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Дами и господа общински съветници, имате възможност да зададете 
въпроси към вносителя. Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок 
Въпросът ми е тези 300.00 лева годишно без или с ДДС са? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Това е вноска, господин Димитров.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси имате ли към вносителя? Няма въпроси. Изказвания, 
предложения. Заповядайте.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок 
Аз затова запитах, защото тук съм направил две изчисления едното е 

с ДДС, другото е без ДДС във връзка с преди приетата докладна записка, с 
която Общинският съвет даде магазина в Битовия комбинат от 384 кв.м. за 
38.40 лв. на месец. Сметнах, че само с тези постъпления за 7 месеца и 19 

дни ще се натрупа достатъчна сума, за да може да бъде платена цялата 
годишна вноска от 300.00 лв. в този фонд. И затова с цялото си сърце и със 
сигурността, че е финансово обезпечена ще я подкрепя. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли други изказвания и предложения по докладната записка? Ако 

няма прекратявам дебата и пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с № 209. Моля, колеги, гласувайте.  

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 

Общинският съвет взе следното  

  



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 100 
 

С решение на Общото събрание от 03.12.2014 г. Националното 

сдружение на общините в Република България  създаде фонд 

„Общинска солидарност, чиято основна цел е пострадалите  от 

стихийни бедствия общини да бъдат подпомогнати финансово за 

разплащането на първоначални разходи за неотложни аварийни 

действия, техника, спасителни екипи и експерти за оценяване на 

щетите. 
Участието във фонда е на доброволен принцип - на основание 

решение на общински съвет. С решение № 765 по протокол №56 от 

24.03.2015 г.  Общински съвет Разград е дал съгласие за участие на 

Община Разград във фонд „Общинска солидарност”, като са 

преведени встъпителна и годишна вноска за 2015 г. 
Съгласно чл. 6 от Правилника за устройството и дейността на 

фонда Общински съвет следва да определи размера на годишната 

вноска за 2016г, която не може да бъде по-малка от 300.00 лв. 

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

ЗМСМА и чл. 6, т. 2 от Правилника за устройство и дейността на фонд 

”Общинска солидарност” на НСОРБ, Общински съвет Разград, с 22 

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

  

РЕШИ: 
 

1.Определя годишна вноска за 2016 г. в размер на 300.00 /триста/ 

лв. 

2.Определя Валентин Стефанов Василев –кмет на Община 

Разград за представител на Община Разград в Общото събрание на 

фонда. 

3.Възлага на кмета на общината: 

3.1 Да внесе определената годишна вноска във фонда в 

сроковете, съгласно Правилника за устройството и дейността му; 

3.2Да подава пред Фонда искания за временно финансово 

подпомагане при възникнала необходимост; 

3.3 Да подписва съответните документи, свързани с ползването 

на временно финансово подпомагане по т.3.2; 

3.4 Да възстановява ползваните средства за временно финансово 

подпомагане в определените в Правилника срокове. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград, Областния управител на Област Разград и НСОРБ в седемдневен 

срок от приемането му. 



Настоящото решение подлежи на оспорване по реда и срока по АПК 

пред Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 210. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен  план /ПУП/ 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

стандартна докладна записка – искане от "АГРОВЕЛИКИ " ЕООД с. 
Ушинци, представлявано от Христо Великов Христов за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 
собствен поземлен имот в землището на  с.Ушинци Община Разград , в м. “ 

РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-нива. Към искането  

са  приложени следните документи. Предложението е за отреждане „ За 
производствени и складови дейности». Имотът се обслужва от полски 

пътища. Електрозахранването и  водоснабдяването ще се осъществят 
съгласно предписание на експлоатационните дружества въз основа на 
план-схеми. Имотът ще се ползва за изграждане на склад за 
селскостопански инвентар и офис. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота- земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи.  

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 
ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с чл.109, 

ал. 1 т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на територията, 
предлагам на   Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот № 

014001 по картата на възстановената собственост на  землище с.Ушинци 

Община Разград , в м. “ РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин на трайно 

ползване-нива и разрешава изработването на проект за  подробен 

устройствен план – план за застрояване и на план-схеми за инженерната 
инфраструктура при необходимост, с отреждане “ За производствени и 

складови дейности “ на  собствен поземлен имот  № 014001 по картата на 
възстановената собственост на  землище с.Ушинци Община Разград , в м. “ 

РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-нива, собственост на  
"АГРОВЕЛИКИ " ЕООД с.Ушинци , представлявано от Христо Великов 
Христов      



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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в постоянните комисии по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Господин Монев, за 
комисията по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с  8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Постоянната комисия по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината на свое заседание, проведено на 14.04. 2016 

година, беше запозната обстойно с тази докладна записка, проведе се дебат 
и след проведеното гласуване единодушно с 9 гласа „ЗА”, без „против” и  

без „въздържали се”  подкрепи докладната записка в този вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да зададете въпроси  на  вносителя. Има ли 

желаещи да зададат въпроси? Желаещи за изказвания и предложения за 
изменения и допълнения. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 210. Моля, колеги, гласувайте. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 101 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-4368 от 

31.03.2016 г. от "АГРОВЕЛИКИ " ЕООД с. Ушинци, представлявано 

от Христо Великов Христов за разрешение за изработването на 

подробен устройствен план – план за застрояване на собствен 



поземлен имот № 014001 по картата на възстановената собственост на  

землище с.Ушинци Община Разград , в м. “ РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, 

с начин на трайно ползване-нива, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

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

собствен поземлен имот № 014001 по картата на възстановената 

собственост на  землище с.Ушинци Община Разград , в м. “ 

РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-нива - с 
отреждане « За производствени и складови дейности«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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 Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.  

"АГРОВЕЛИКИ " ЕООД с.Ушинци е представило задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на собствен поземлен имот № 014001 по картата на 

възстановената собственост на  землище с.Ушинци Община Разград , 

в м. “ РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-нива  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

пътища. Електрозахранването и  водоснабдяването ще се осъществят 

съгласно предписание на експлоатационните дружества въз основа на 

план-схеми за инженерната инфраструктура при необходимост. 

Имотът ще се ползва за изграждане на склад за селскостопански 

инвентар и офис. Предвижда се да се промени предназначението на 

имота- земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 

опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

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

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията  Общински съвет Разград, с 21 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 

                                     

РЕШИ  : 

 



Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот № 

014001 по картата на възстановената собственост на  землище 
с.Ушинци Община Разград , в м. “ РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин 

на трайно ползване-нива и разрешава изработването на проект за  

подробен устройствен план – план за застрояване и на план-схеми за 

инженерната инфраструктура при необходимост, с отреждане “ За 

производствени и складови дейности “ на  собствен поземлен имот  № 

014001 по картата на възстановената собственост на  землище 
с.Ушинци Община Разград , в м. “ РАДИНГРАДСКИ ПЪТ“, с начин 

на трайно ползване-нива, собственост на  "АГРОВЕЛИКИ " ЕООД с. 
Ушинци, представлявано от Христо Великов Христов.      

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 
Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 

 

Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване на  собствен поземлен имот е неразделна 

част от Решение №101 по Протокол №9/ 26.04. 2016 г. и е приложено в 

отделен файл. 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 211. 

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

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет 

Разград за управление на горските територии на Община Разград и 

приемане на нова Наредба № 22 за определяне на условията и реда за 

управление на горските територии, собственост на Община Разград.  

 Заповядайте доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Благодаря. С Решение № 413 от 2013 г. на Общински съвет Разград е 
приета Наредба № 22 за управление на горските територии. След нейното 

приемане до настоящия момент Закона за горите, на основание на който е 
приета наредбата и поднормативните актове по неговото прилагане, са 
многократно изменяни и допълвани. Част от тези изменения и допълнения 
касаят пряко управлението на горските територии – общинска собственост, 



поради което текстовете на сега действащата наредба не са актуални или са 
непълни и не съответстват на изискванията на нормативната база.  

Предвид гореизложеното и с цел прецизиране текстовете на 
наредбата се налага отмяна на действащата Наредба № 22 за управление на 
горските територии на Община Разград и приемане на нова такава, в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 и чл.37, ал.3 от Закона за 
нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за 
нормативните актове, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.181, ал.6 от 
Закона за горите, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: 
1. Отменя Наредба № 22 за управление на горските територии на 

Община Разград, приета с Решение № 413 по Протокол № 28 от проведено 

на 30.07.2013 г. заседание на Общински съвет Разград. 

2. Приема нова Наредба № 22 за определяне на условията и реда за 
управление на горските територии, собственост на Община Разград. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с НПО и по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. 

Господин Анастасов, да докладвате за постоянната комисия по общинска 
собственост. 
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Докладната записка беше  разгледана на проведеното заседание и със 
7 гласа „ЗА” проекта за решение беше приет. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Монев, постоянна комисия по законност. 
 Госпожо Френкева, ще Ви помоля за постоянната комисия по околна 
среда. 
 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка беше разгледана на 
редовното заседание на постоянната комисия по околна среда и с 5 гласа 



„ЗА” , „против” – 1, без „въздържали се”, проекта за решение беше 
подкрепен. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със  7 гласа „ЗА“, без  „против“ и 1 - „въздържал се“ проекта за 
решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да зададете въпроси към вносителя Кмета на 
Община Разград. Заповядайте.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок”  

Моят въпрос е към господин Василев: Господин Василев, в началото 

на Вашия мандат Вие казахте, че ще управлявате Община Разград 

прозрачно. Моят въпрос е свързан с чл.9, т.1. Според Вас колко прозрачно 

ще е едно назначение без конкурс? Защото Вие тук отменяте конкурса, 
който е за избор на директор на „Разградлес” и казвате, че Вие директно 

ще го назначите.   
 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Джипов. Закона ми позволява да направя това 
нещо и точно временното назначение на сегашния директор ми дава 
основание, тя е на изпитателен срок, имам възможността да преценя 
нейните качества в процеса на работа. Благодаря за този въпрос и искам да 
Ви кажа, че в момента работата в ОП „Разградлес” кипи с пълна сила. 
Госпожа Манева е тук и може да Ви каже в момента колко села са 
снабдени с дървесина и държа да отбележа - до момента няма нито едно  

оплакване от дейността на общинското предприятие.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок”  

Моят въпрос е: Колко прозрачно според Вас е това действие?  

 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Моето действие? Аз не коментирам законите. Те дават възможност 
на Кмета да решава по негово усмотрение да прави назначения, които той 

сметне за правилни. В края на годината, съобразно финансовите резултати 



на общинското предприятие ще имате основание да ме питате дали съм 

бил прав или не съм бил прав.   
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок”  

Добре. Няма да забравим.  

 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Знам, че няма  да го забравите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Въпросът ми е свързан с това, че едно от основните задължения 
които имаме всички, които сме тук в тази зала и общински съветници, и 

общинска администрация, с решенията, които вземаме да създаваме 
възможно най – добрите предпоставки за развитие, за съществуване на 
всички общински структури в това число и на общинските предприятия. 
По какъв начин  измененията, които се предлагат в Наредба №22 ще 
създадат оптимални условия за работата на това предприятие „Разградлес”, 

ще подпомогнат не само съществуването му, но и развитието на това 
предприятие?  

 

 Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Много общ въпрос, госпожо Неделчева. Или конкретизирайте или 

просто да вървим член по член. Сега ако специално ме питате ще Ви 

отговоря, става въпрос за чл.30. Нали за него имате предвид? Да, предимно 

да. Значи в чл.30 /1/ сме представили как ще се добива дървесината или 

разпореждането. Защото досега … ние предлагаме два варианта: чрез 
продажба на стояща дървесина на корен и чрез добив и продажба на 
добита дървесина. И като изляза малко извън Наредбата каква е нашата 
цел. Аз мисля, че обясних и на комисиите. С промяната в тази Наредба ние 
даваме възможност, не както беше цитирано в някои медии – да 
предоставим общински гори на частници – в това няма нищо вярно, ние 
просто отваряме възможността общинското предприятие да ползва външни 

фирми само за добиване на дървесина. Не и външните фирми да се 
занимават с реализация на крайната продукция, т.е. на добитата дървесина. 
Основният ангажимент на общинското предприятие е снабдяването на 
населението с дърва, което в момента върви много успешно, но имаме и 

втора част, която е така наречената технологична дървесина, която е 
предназначена за крайни потребители предимно преработвателни 

предприятия.  И тъй като нямаме възможността – в същност аз ако ви 

предложа да направим общинското предприятие от 200 човека едва ли 



бихте съгласни, ние даваме възможността и отваряме общинското 

предприятие на външни фирми със собствени сили, които само да добиват. 
Разчетите ако желаете може да Ви ги предоставим да видите, че сметките 
се връзват. Освен това външните фирми на територията на Община 
Разград са няколко. Аз лично мисля, че те също заслужават някакъв дял и 

имат право да работят. Говорим най – вероятно за около 200 човека. 
Мисля, че по този начин ние създаваме и поминък на местната общност.        

   

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Това означава ли, че досега предприятието „Разградлес”, което е 
едно от звената, което носи най – много приходи не си изпълнява 
достатъчно добре функциите? Имате забележки по отношение на работата 
на това предприятие.  

 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Имаме забележки, разбира се, но забележките няма да ги коментирам 

в момента, а след като приключи инвентаризацията в общинското 

предприятие. Като установим наличностите и липсите тогава специално 

Вас ще Ви информирам. И някои други неща разбира се, които в момента 
проверяваме.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос или друг въпрос? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Доуточняващ. В същност тази стъпка не обезсмисля ли 

съществуването в бъдеще на предприятието?  

 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Категорично не. Нашето общинско предприятие мисля, че е четвърто 

или пето като размери в съществуващите такива в България като цяло 

стопанисва около 13 – 14 000 хектара гори. Обема на добива на дървесина 
е много голям. И наличните сили на общинското предприятие според мен 

на този етап не са достатъчни да се справят ефикасно с тази задача. Преди 

малко Ви казах – необходимо е или да назначим още хора или да работим с 
външни фирми – помагачи. Като пак казвам: контрола по реализацията, 
целият процес от добиването, транспортирането, товаренето се 
осъществява под контрола на нашите служители на общинското 

предприятие. Защото една малка скоба – печалбата на предприятието 

разбира се формира   и с намаляване на неговите разходи. Нали така? В 

момента, в който се вкарат външни фирми всичко е за тяхна сметка. На 
практика те само добиват. Тоест, отпадат ни някои разходи.  

 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси, колеги, имате ли? Заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Бих искал да попитам какъв е моментния капацитет за добив на 
дърва на „Разградлес”?  

 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

До момента за реализация за населението?  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Госпожо Манева, колко кубика са?  

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

Около 2000 кубика са добити до момента, като сме започнали работа 
от 1 април.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

До края на годината колко ще бъдат добити, с този капацитет, с  
който разполага „Разградлес” от предвидените?  

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

Само за местно население мога да Ви кажа, че са около 20 000 

кубика за задоволяване нуждите на местното население. Другата 
дървесина е неатрактивна за местното население, затова ще бъде отдадена 
на процедура по всяка вероятност. Като същевременно с това ще 
задоволим и нуждите на различните структури по решение на Общинския 
съвет.    

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Добре, разбрах. Аз имам да развия един въпрос, това което господин 

Кмета спомена, че има в Община Разград фирми, които се занимават с 
дърводобив – къде в тези членове 30, 31, 32 е споменато, че тези търгове 
ще бъдат за местни фирми?    

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 



Съществува Наредба за реда и условията за възлагане на дейности в 
горските територии и ние изцяло работим върху нея и не можем да излезем 

от нейните рамки.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Да, точно така, но господин Кмета спомена, че местни фирми около 

200 човека работят в тях, къде в тази Наредба или в тези членове е 
споменато това?  

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

В тези членове никъде не е споменато. Споменато е в самата 
Наредба. В нея е обяснено точно кой може да участва в процедурите и при 

какви условия.  
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Да разбирам, че всички могат да участват.  
 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

Това са фирми, които са регистрирани по Закона за горите и имат 
лиценз, разполагат с лиценз,  с необходимата техника, с необходимите 
работници, всичко е вързано. Просто не мога с едно изречение да Ви 

обясня.     
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Напълно Ви разбирам. Добре, благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз благодаря. Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС”  

Благодаря Ви. С промяната на тази Наредба №22 считате ли, че чл.33 

е достатъчен да гарантира на населението, че ще получава за техните 
нужди дърва за огрев?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не Ви разбрах въпроса.  
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС”  

Значи става въпрос все пак „Разградлес” трябва да продължава да 
изпълнява тази социална функция да осигурява и дърва за огрев на 
населението. Член 33 от тази Наредба много общо така казва, че „Кметът 



на Община Разград или оправомощен от него заместник - кмет изготвя 
ежегодно правила и условия за реда и начина за осигуряването на местното 

население с дърва за огрев”. Само че самата гаранция за всичко това, че ще 
се осъществява и т.н. не остава с такова впечатление, с такова чувство, че 
наистина и  в  това направление ще се работи толкова успешно, колкото 

примерно и в другите направления, които са заложени.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Докторе, ние ще гарантираме категорично доставката на дърва за 
огрев за населението. Не знам какво повече трябва да отговоря. Може би 

допълнителни разписани правила или процедури. Процедурата си е 
процедура обаче гората си е гора. Там трябва да влязат едни хора с 
резачките, нашите горски трябва да са маркирали гората, за да знаят кои 

дървета да отрежат, да ги добият, да ги натоварят, да ги закарат във 
временния склад, някой да ги плати, след това да ги транспортираме и т.н.     

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС”  

Аз съм съгласен с това нещо, но все пак мисълта ми беше друго е, 
когато е записано, защото думите отлитат написаното остава. И все пак ако 

примерно това нещо не се състои да кажем – Да господин Кмет или 

Вашето упълномощено лице не до там примерно са работили достатъчно и 

са нарушили еди си кой член от тази Наредба и не са доставени в … 

разбирате ли ме. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Докторе, разбрах Ви. Самият факт нали, че има списъци, в които се 
записват гражданите, част от кметовете на селата са тук, там много ясно 

става дали в момента тези заявки са изпълнени. Това също мисля, че има 
отношение. Те си следят, кметовете имат постоянна връзка с директора на 
общинското предприятие. При заявените количества те се доставят. Дай 

боже да има и нормално време, да се надяваме, че голяма част от годината 
да не бъде лоша. Все пак, за да могат да бъдат и добити тези дърва. .    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград” 

Само един въпрос ако може и предполагам, че ще ми отговори 

госпожа Манева. Става въпрос за чл.34. „Работниците и служителите на 
ОП „Разградлес” могат да ползват ежегодно до 10 пространствени куб. 

метра дърва за огрев …” По какъв начин се определи, че точно до 10 

пространствени куб. метра дърва … някой сега ще каже социална 
политика, ама какво, това означава, че не им се заплаща ежемесечно фонд 



„Работна заплата” ли няма, а получават до 10 кубика дърва и то е само за 
като заплащат разходите за добив. Кой добив? На корен, на кой добив? 

Частната фирма нали ще добива.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов?  

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

Ако може да отговоря. Това е заложено в Закона за горите, че на 
всички служители и работници се полагат до 10 пространствени куб. метра 
дърва за огрев, като се заплаща само разхода за сечта. Това е преференция 
само за служителите на „Разградлес” 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Христов, да разбирам ли, че правите предложение този 

член да отпадне?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Той е преписан от Закона, както уточни госпожа Манева. 
Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само едно уточнение: Разбира се, че това е независимо от това, че е 
преписано от Закона знаете на доста други места има предприятия, има 
отрасли, в които имат точно такива социални придобивки. Все пак те не са 
без пари.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моят първи въпрос към 

вносителя е: Може ли сега пред общинските съветници да даде прогноза 
какъв приход очаква да постъпи в бюджета на Община Разград в края на 
2016 година, в резултат на приложението на тази Наредба и разширяването 

на възможностите за ползването на общинските гори? Ако е в състояние 
той или някой от неговите заместници.     

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, не съм в състояние да Ви дам прогноза, но при 

всички положения ние ще се стремим  да изпълним това, което ни е по 

годишния бюджет. Дай боже и да са повече приходите.  



Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Още въпроси имам, госпожо Председател. Аз моля вносителя или с 
помощта на заместник – кметове и ръководството на „Разградлес” да ни 

направи едно уточнение относно терминологичния инструментариум 

съдържащ се в чл. 30, ал.1, т.1 – там е записано, че „ Ползването на 
дървесина от общинските горски територии става чрез продажба на стояща 
дървесина на корен”. Аз моля Кмета да внесе яснота, какво се разбира под 

продажбата на дървесина на корен и по – точно, след като е проведена 
такава процедура  за продажба приобретателят на това право  за добив на 
стояща дървесина на корен от кой момент става собственик, тъй като 

говорим за покупко – продажба? А това е договор, при който купувачът по 

тази продажба става собственик на добитото. От кой момент извършилия 
сеч на дървесина на корен става собственик? Тъй като на комисиите 
нямаше много голяма яснота по този въпрос. И още един въпрос имам 

само: Във връзка с това, което постави като въпрос общинският съветник 
Божинел Христов, в чл.34 – Как да разбираме текста на този чл.34, че 
”Работниците и служителите на ОП „Разградлес” могат да ползват 
ежегодно до 10 пространствени куб. метра дърва за огрев от общинските 
горски  територии, срещу  заплащането на разходите за добив”. Много 

години наред ние сме осигурявали  възможност за населението на Община 
Разград да получи дърва за огрев именно на тази база – разходите за 
добива на тази дървесина.   Какво е по – различното от това, което ще бъде 
за работниците и служителите и правото на жителите от Община Разград 

да получат също до 10 кубика? Каква е разликата в цената и механизма за 
определянето им?  

 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

По отношение на първия въпрос мога да отговоря по следния начин: 

Значи, фирмите, които спечелят процедурата ще станат собственици на 
дървесината, след като я добият и след като я платят. Тогава едва можем да 
кажем, че продукцията е реализирана. В момента, в който се плати те вече 
могат да си я извозват и стават собственици. В цената, която се формира за 
добива на съответната дървесина се включва и цената на сечта, която не е 
никъде описана тук в приложенията. По отношение на втория въпрос: 
цената на дървесина за местното население  се формира на база пазарни 

цени, определени и взаимствани  от горските стопанства. Не става въпрос 
за осигуряване на дърва на местно население, а на служители, които 

работят в тази структура. Това са съвсем две различни неща. Затова цената, 
която е формирана за служителите и работниците на общинското 

предприятие ще бъде само разхода за сеч и транспорт до местоживеенето.     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Други въпроси имате ли към вносителя? Ако няма въпроси 

пристъпваме към изказвания и предложения относно докладната записка. 
Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, вероятно вече 
всички така внимателно са разгледали промените, които ни се представят в 
Наредба №22. Тя коренно променя философията на стопанисване и 

управление на общинския горски фонд и по наше мнение не към по – 

добро. В тази Наредба, в нея има моменти, които водят до прекомерно 

либерализиране на достъпа до общинския горски фонд и съответно 

занижаване на контрола върху използването му. Дава възможност на 
частни фирми  да влязат в едно общинско богатство, с каквото малко 

общини могат да се похвалят. Това, което на мен ми направи впечатление 
освен чл.30, който е най – дискутирания  и в ал.1, т.1 - продажбата на 
стояща дървесина на корен това, което на мен ми направи впечатление 
точно Глава шеста    Достъп до общински горски територии препраща тази 

глава към Закона за горите, а в старата Наредба, който е направил 
сравнението между двете Наредби доста е конкретизирано условията, реда, 
отговорността за достъп. Защо тази Глава шеста така с лека ръка е 
съкратена? Да Закона е по висшия нормативен акт, но затова пък 
Общините и Общинските съвети приемат Наредби, в които се включват 
членове, които конкретизират ситуацията, която е характерна в 
съответната Община. Аз мисля, че съвсем неоправдано тази Глава шеста е 
съкратена по този начин.  Или пък точно  във връзка с това, което казах в 
началото да се допусне тази либерализация, която ще бъде в ущърб на 
Общината като приходи, въобще в ущърб на общинския горски фонд. 

Мисля, че това което  като обосновка в началото е дадено, че в Наредбата 
измененията се налагат поради настъпили промени в Закона за горите – да 
има такива промени, но те не са драстични дотам, че да налагат 
приемането на изцяло нова Наредба. По – скоро тази Наредба ни беше 
предложена, след като беше направен един гаф от  общинската 
администрация. Беше ни дадена една докладна, която ние на сляпо, някои 

от колегите я приеха, ние не сме я гласували докладната, в която беше 
вкарано точно продажба на дървесина на корен, в ущърб със 
съществуващата тогава Наредба № 22. Нещо повече беше обявен на 
страницата на Общината търг, за което ние сигнализирахме, че съществува 
противоречие както с тази Наредба, както и с другите нормативни актове, 
уреждащи условията и реда за разпореждане и затова днес тази Наредба ни 

се представя на общинските съветници за да се оправдаят действията,  
които бяха извършени  по – рано от общинската администрация. В този 

вид и с тези предложения  ние няма да подкрепим Наредбата.       
 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Благодаря Ви. Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград         

Госпожо Неделчева, ясно е Вашето старание чрез медийните Ви 

изяви и чрез изявите Ви в зала да внушите на общинските съветници и на 
зрителите, че видите ли в момента в общинското предприятие се правят 
някакви нередности, как общинските гори ще се дадат на частни фирми, 

как гората ще бъде изсечена от частни фирми, как социалният елемент ще 
се загуби и т.н.  

Госпожо Неделчева, Вие кой мандат сте общински съветник? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Има ли значение?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград         

Има значение. Защото Вие много добре знаете какво се е случвало 

досега в „Разградлес”. Нима досега там не са секли външни фирми? Нима 
не са секли външни фирми? Мога да бъда и много по – подробен, но когато 

бъда готов с всичко. И Вие това много добре го знаете. Това, което ние в 
момента се опитваме е да изкараме всичко на тезгяха, всичко да е 
прозрачно, да е ясно, когато дойде тази фирма да сече на кого плаща – на 
Общината ли плаща или някъде другаде за тази услуга. Мисля, че съм 

ясен,нали?     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев. Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми съветници, аз 
отправям предложение преди да пристъпим към гласуване да бъдат 
обсъдени и съобразени и следните допълнителни аргументи и съображения 
във връзка с тази Наредба. На първо место става ясно, че Кметът и 

общинската администрация изоставят един утвърден от много години 

начин и конструкция за ползването и стопанисването на общинските гори, 

а именно чрез създаване на ОП „Разградлес”. Така предложената ни 

Наредба отваря възможност за извършване на стопанска дейност в 
общинските гори от външни на Общината субекти, с всички произтичащи 

рискове и опасности. А кои са те: Кметът на Общината не е прав  когато 

твърди, че е възлагано в правен аспект някой друг да извършва дейности 

по добиване на дървесина от общинската гора. Досегашната Наредба №22 

не позволяваше никой друг освен общинското предприятие „Разградлес” 

да извършва такава дейност. Това в предложения проект за нова Наредба 



вече не е така. Какво означа това на практика – на практика това означава 
да съществуват цял комплекс от рискове и опасности, с които ще бъде 
съпроводено допускането на външни субекти да извършват дейностите по 

сеч, добив и покупка на дървесина на корен. Това означава образно казано 

ние да назначим „вълка за пазач на стадото овце”. Защото всички сме 
запознати с реалностите в България. Горския сектор е един от секторите, в 
който все още съществува огромен по размер случай на брутално 

погазване на Законите и на посегателство върху държавна и общинска 
собственост. Аз тук мога да цитирам и премиера Бойко Борисов, който 

многократно е казвал, че трябва да бъде въдворен ред в горите. И 

неслучайно и една голяма част от проблемите и скандалите са свързани 

именно с този горски сектор. Какво правим ние? Разваляме една добре 
изградена къща, за да построим и то не е сигурно   някаква колибка. 
Защото вече се отварят широко вратите на базата на продажбата на 
дървесина на корен легално, законно и на базата спечелени процедури в 
общинските гори да навлязат моторни и всякакви моторни средства, 
фирми с техника и с голям брой изпълнители, които ще секат и ще добиват 
дървесина на корен, която те са закупили тъй като тя им е продадена. 
Опасностите за увреждане на горските пътища, опасностите за 
посегателства, които елементарно ще се изразят в това отчитаме, че сме 
добили 100 кубика, а всъщност след това изнасяме много по – голямо 

количество  съществуват, колкото и да се опитвате да ни убедите, че тези 

рискове вече ги няма. На следващо место: продажбата на дървесина на 
корен означава лишаване на Общината от сигурен приход. Аз Ви моля сега 
пояснете какви цени определихме за продажба на дървесина на корен? Те 
са от порядъка на 26 и малко повече лева в решенията, които сме приели. 

Аз Ви моля също тук да поясните допълнително в дискусията на 
общинските съветници какви права получава този стопански субект, който 

е спечелил процедурата да сече дървесина на корен? От кой момент той 

става собственик на тази дървесина, която е отсякъл? И не става ли 

собственик от момента, в който е отсякъл тази дървесина, подредил я на 
така наречените временни складове, тя е негова, за да може да получи 

необходимите позволителни, билети и т.н. и да я извози и на какви цени? 

Аз считам, че са поставени под голяма опасност и усилията да бъдат 
осигурени достатъчно приходи за общинския бюджет. Защото в разчетите 
при 35 000 куб.м.  около 20 000 кубика беше пояснено, че ще бъде 
осъществена сечта от ОП „Разградлес”. Другите 15 000 кубика ще отидат с 
продажба на корен. Нека да стане ясно на каква цена и какви цени са 
утвърдени за продажбата на дървесина на корен  и какво има право да 
направи този, който е спечелил тази процедура.   Ние твърдим, че тук 
опасностите от щети за Общината са големи. И в заключение считаме, че 
това е една рискована и недобре обмислена постъпка на ръководството на 
общинската администрация. Ако е необходимо при новото ръководство, 



което е назначено от Кмета и което се ползва от доверието на Кмета да 
мине първата стопанска година 2016 година и тогава да видим какви са 
позитивите и негативите при новото ръководство, за да може ние да 
преценим дали е необходимо да променяме тази Наредба.  

Господин Василев, Вие в качеството си на Кмет разполагате с 
изпълнителната власт, на Вас и на мнозинството, което Ви подкрепя от 
ГЕРБ принадлежи правомощието и властта да вземе едно или друго 

решение. Ние имаме желанието само да посочим рисковете, опасностите и 

грешките, които могат да бъдат допуснати при приемането на тази 

Наредба. Аз Ви моля да се вслушате и в тези аргументи, които бяха 
изложени и да не се отива на тази рискована и опасна за общинските 
интереси стъпка. Хората само ще Ви подкрепят ако проявите управленска 
мъдрост и преценявате внимателно как да бъде използвана общинската 
собственост. Това ще бъде правилната постъпка. И затова ще внеса по 

надлежния ред предложение да бъде отложено произнасянето по тази 

Наредба, за да може Кмета на Общината и съветниците да имат 
възможност да обсъдят аргументите при тази дискусия. Благодаря Ви за 
вниманието.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте да подготвите в писмен вид това 
предложение. Колеги, има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, 
господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, колеги, господин Кмете, искам да 
Ви напомня, че през месец януари ние тук приехме Стратегия за 
управление на общинската собственост. В Глава втора, точка четвърта на 
Стратегията беше записано и това беше гласувано от мнозинството, аз не 
гласувах тогава беше записано, че Общината чрез „Разградлес” извършва 
самостоятелно дейностите в общинските горски територии като създава 
работни места за населението и т.н. И още беше изрично упоменато, че 
50% от добитата дървесина  се предлага на населението за огрев. Може би 

сте го забравили това нещо, но аз го помня добре и ми се струва, че в този 

случай с тази Наредба се  влиза в едно противоречие със Стратегията за 
управление на общинската собственост. И според мен би следвало да се 
промени точно тази част от Стратегията първо и после нали да приемаме 
каквато и да е Наредба. Може би сте забравили, но аз тогава настоявах да 
се направи такава промяна в Стратегията, която да даде възможност и за 
други начини на стопанисване и на управление на общински горски фонд, 

Вие тогава не се съгласихте и това остана така. Искам да Ви кажа съвсем 

така лично, че аз като така десен човек  по принцип подкрепям идеята за 
развитие на частната инициатива и за възможностите чрез нея да се 



управлява по – добре и по – ефективно да се използва общинския горски 

фонд, но като десен човек смятам, че и правилата добри или лоши, които  

са приети трябва да се спазват. Ето защо аз смятам, че наистина е разумно 

първо да се промени Стратегията и чак тогава ние да приемаме Наредбата, 
защото между двете има крещящо противоречие. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Манева. 
 

Г-жа Милена Манева – временно изпълняващ длъжността директор 

на ОП „Разградлес” 

Аз искам да внеса едно пояснение: Понеже годишния план за добив 
на дървесината е приет на Общински съвет, като 20 000 кубика 
представляват дървесина, която е за местно население, тоест дървесина от 
цер и малко акация и габър. Останалите 17 000 кубика са неатрактивни за 
населението. Няма как да отделим 50% за задоволяване нуждите на 
местното население, след като годишния план е приет по този начин и той 

е приет октомври месец. Те са близо 50% защото 37 000 на две колко 

правят – 20 000 са за местно население и 17 000 са неатрактивни.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Имате ли други изказвания и предложения по тази 

докладна записка? Ако няма такива подлагам на гласуване постъпилото 

предложение от общински съветник Стоян  Ненчев, във връзка с докладна 
записка с вх. № 211, на основание чл. 81, ал.1, т.2 от Правилника 
Общинският съвет да реши, че отлага произнасянето по проекта за 
решение за следващо заседание. Колеги, гласуваме предложението на 
Стоян Ненчев.  

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 

С 11 гласа „ЗА”, „против” – 13, „въздържали се” – 6, 

предложението не се приема.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 211. 

Моля гласувайте. 
 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той гласува с вдигане на ръка „против”. 

 

Общинският съвет взе следното  



  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 102 

 

С Решение № 413 от 30.07.2013 г. на Общински съвет Разград е 
приета Наредба № 22 за управление на горските територии. След 

нейното приемане до настоящия момент Закона за горите, на 

основание на който е приета наредбата и поднормативните актове по 

неговото прилагане, са многократно изменяни и допълвани. Част от 

тези изменения и допълнения касаят пряко управлението на горските 
територии – общинска собственост, поради което текстовете на сега 

действащата наредба не са актуални или са непълни и не съответстват 

на изискванията на нормативната база.  

Предвид гореизложеното и с цел прецизиране текстовете на 

наредбата се налага отмяна на действащата Наредба № 22 за 

управление на горските територии на Община Разград и приемане на 

нова такава в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство.  

1. Основни цели, които се поставят: 

� Изпълнение на нормативното изискване на чл.181, ал.6 от 

Закона за горите за определяне реда за управление на горските 
територии – общинска собственост; 

� Привеждане на условията и реда за управление, 
стопанисване, възпроизводство, ползване, разпореждане и опазване на 

горските територии, собственост на общината в съответствие с 
нормативните изисквания. 

2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на 

наредбата ще са необходими при реализирането на изпълнението по 

опазването, стопанисването и ползването на горските територии – 

общинска собственост, които следва да бъдат залагани ежегодно в 

общинския бюджет. 

3. Очаквани резултати: 

� Подобряване цялостната  дейност по управление на 

горските територии – общинска собственост. 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
� Предлаганата наредба е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местно самоуправление. 
Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 08.04.2016 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 и чл.37, ал.3 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за 



нормативните актове, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.181, ал.6 от 

Закона за горите, Общинският съвет Разград, с 21 гласа „ЗА”, 

„против” 9, „въздържали се” – 9, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Наредба № 22 за управление на горските територии на 

Община Разград, приета с Решение № 413 по Протокол № 28 от 

проведено на 30.07.2013 г. заседание на Общински съвет Разград. 

2. Приема нова Наредба № 22 за определяне на условията и реда 

за управление на горските територии, собственост на Община Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А № 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

за определяне на условията и реда за 

управление на горските територии, 

собственост на Община Разград 
 

 

/ Приета с Решение № 102 по Протокол №9 от 26.04. 2016 г. на 

Общински съвет Разград / 
 

 

 

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Тази наредба регламентира условията и реда за управление на 
горските територии, собственост на Община Разград, в съответствие с 
действащата нормативна уредба: Закона за горите, Закона за общинската 
собственост и подзаконовите нормативни актове. 

Чл.2. Общинските горски територии са основно национално и 

общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, 
общината и местната общност. 

Чл.3. Кметът на Община Разград или упълномощен от него 

заместник-кмет организира, ръководи и контролира управлението на 
общинските горски територии. 

Чл.4. Общински горски територии по смисъла на тази наредба са 
териториите, които представляват гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗГ, 

както и голини, недървопроизводителни земи и други територии, 

предназначени за горскостопанска дейност. 
Чл.5. Общинските горски територии изпълняват следните функции: 

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха; 
2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми; 

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и 

рекреационни ползи за обществото; 

4. защита на природното и културното наследство; 

5. производство на дървесни и недървесни продукти; 

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода. 
 

Глава втора 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 



Чл.6. Общинска собственост са горските територии, правото на 
собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, 

придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и 

не представляват държавна или частна собственост. 
Чл.7. Управлението на общинските горски територии се осъществява 

от общинско предприятие, по смисъла на ЗОС, с наименованието ОП 

„Разградлес”. 

Чл.8./1/ Кметът на Община Разград назначава за директор на 
Общинското предприятие, лице  отговарящо на условията по чл.181, ал.5, 

от Закона за горите. 
         /2/ Директорът на ОП „Разградлес” назначава персонал на 
предприятието по утвърдено от кмета на Община Разград Длъжностно 

щатно разписание в съответствие с разпоредбите на Закона за Горите и 

Кодекса на труда. 
Чл.9./1/ Дейностите по управление, стопанисване, възпроизводство, 

ползване и опазване на общински горски територии, както и издръжката на 
ОП „Разградлес” се финансират от общинския бюджет; от проекти и 

програми, както и от собствена издръжка. 
/2/ Средствата за осъществяване на дейностите по ал.1 се определят с 

утвърждаване на бюджета на общината за всяка календарна година. 
Чл.10./ 1/ Общинското предприятие  има собствена банкова сметка и 

работи по План-сметка, одобрена от Кмета на общината, след решение на 
общинския съвет. 

/2/ Приходите в План - сметката на ОП „Разградлес” се формират от: 
1. продажба на дървесина; 
2. продажба на горски репродуктивни материали и недървесни 

горски продукти, платената цена за извършване на паша в горските 
територии; 

3. средства от предоставяне на услуги и от сключени договори; 

4. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от 
горските територии на общината, както и невъзстановими депозити; 

5. средства от други собственици на горски територии, предоставени 

на общината за тяхното опазване; 
6. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски 

продукти; 

7. глоби и обезщетения за нарушения в горските територии на 
общината; 

8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, 
послужили за извършване на нарушенията по т. 6 или тяхната 
равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на 
разходите по отнемането, съхранението и продажбата им; 

9. средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен 

материал, каталози, специализирани печатни произведения и други 



продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или 

произведени със средства на общината; 
10. дарения, завещания и други; 

11.средства от български или чуждестранни държавни и 

правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед 

на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната 
функция на горите и научноизследователската и приложна дейност в тях; 

12. средствата по Глава седемнадесета от Закона за горите; 
13. присъдени суми по дела, свързани с горските територии на 

общината; 
14. неустойки по договори за дейности в горските територии на 

общината; 
15. получени средства за обезщетения по застраховки; 

16. други приходи, определени със закон и с други нормативни 

актове; 
17. суми от финансови начети; 

18. остатъци от предходната година. 
/3/ Приходите по ал.2 се превеждат изцяло по сметката на общинския 

бюджет на общината. 
  /4/ Разходната част на План-сметката по ал. 2 включват: 

1.издръжка на предприятието; 

2.подпомагане на естественото възобновяване на горите; 
3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на 

горски семена и плодове; 
4. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал; 

5. подготовка на почвата за залесяване; 
6. залесяване; 
7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури; 

8. попълване на горски култури; 

9. инвентаризация на горските разсадници и култури; 

10. направа и поддържане на огради на горски култури и 

възобновителни участъци; 

11. изграждане на дребни техникоукрепителни съоръжения за борба 
с ерозията; 

12. провеждане на сечи в горите без материален добив; 
13. почистване на сечища и други площи за залесяване; 
14. защита на горите на общината по Глава шеста от Закона за 

горите; 
15. наблюдения и измервания на вредни емисии и замърсявания, 

както и провеждането на метеорологични и хидрологични наблюдения; 
16. опазване на горските територии на общината по Глава 

тринадесета от Закона за горите; 



17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за 
дълготрайни активи - собственост на общината, предназначени за 
стопанисване на горските територии на общината; 

18. строителство, поддръжка и ремонт на: 
а/ горски пътища; 
б/ складове, горски бараки, навеси, заслони, опорни и пунктове за 

опазване на горите; 
в/ сгради и съоръжения в горски разсадници; 

г/ пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения; 
19. мероприятия, свързани със стопанисването на горите в 

защитените територии; 

20. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета, 
сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и 

маточни колекции; 

21. изработване на стопански планове и програми по Раздел 2, на 
Глава втора от Закона за горите; 

22. научно обслужване и внедрителска дейност; 
23. международна дейност, по въпроси на горските територии; 

24. членски внос за участие на общината в различни организации и 

сдружения, свързани с горите; 
25. печатни и друг вид издания, свързани с горите; 
26. пропаганда и реклама, работа с обществеността; 
27. чествания на Седмицата на гората; 
28. обучения, квалификация и преквалификация, специализации и 

стипендии, свързани с управлението на горските територии на общината; 
29. съдебни и други такси по дела, касаещи горите; 
30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските 

територии на общината; 
31. по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на 

общината, вещи, свързани с опазването на горските територии; 

32. застраховки и обезщетения; 
33. безопасност и охрана на труда; 
/5/ Разходите по ал.4 са за сметка на общинския бюджет. 
Чл.11. (1) Поземлени имоти в горските територии могат да бъдат 

предоставени за временно ползване под наем или под аренда. 
(2) Поземлени имоти в горските територии могат да се отдават под 

наем или под аренда, при условие че не се променят функциите на 
територията, не се възпрепятства осъществяването на други дейности в нея 
и не се увреждат почвите. 

(3) Поземлени имоти в горските територии, предоставени под наем 

или под аренда, не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се 
ползват съвместно по договор с трети лица. 



Чл.12. Поземлените имоти в горските територии, предоставени под 

наем или под аренда, се ползват само за дейностите, за които са 
предоставени. 

Чл.13. (1) Поземлените имоти в горските територии се отдават под 

наем в случаите, когато за ползването на имота не е необходимо да се 
променя начинът на трайно ползване на територията. 

 (2) Поземлени имоти в горските територии могат да се отдават под 

наем от кмета на общината след решение на Общинския съвет, без 
провеждане на търг: 
1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на 
общественополезна дейност - за осъществяване на техните нестопански 

дейности; 

2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година; 
3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на 
дейностите по сключени дългосрочни договори по чл.100 и чл.116 от ЗГ. 

(3) Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горските 
територии не може да бъде по-дълъг от 10 години и не може да се променя 
с допълнителни споразумения към договора. 

(4) Средствата от наеми на поземлени имоти в горските територии 

постъпват в Общината. 
Чл.14. (1) При сключване на договор за наем на поземлен имот в 

горска територия за срок, по-дълъг от три години, наемодателят писмено 

уведомява съответната регионална дирекция по горите. 
(2) Изискването по ал.1 се прилага и в случаите на прекратяване на 

договора. 
Чл.15. Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор 

за наем на поземлен имот в горска територия. 
Чл.16. (1) Поземлените имоти в горските територии могат да бъдат 

предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е 
свързано с промяна на начина на трайно ползване на територията. 

(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат и съществуващите в 
съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи дейностите 
по договора. 

(3) Поземлени имоти в горските територии могат да бъдат 
предоставени за временно ползване чрез аренда след провеждане на 
търг.Заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината, след 

решение на общинския съвет. 
 (4) Срокът на договора за аренда на горските територии не може да 

бъде по-дълъг от 30 години и не може да се променя с допълнителни 

споразумения към договора. 
(5) Средствата от арендното плащане постъпват в Общината. 
(6) Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната 

на начина на трайно ползване на територията в кадастралната карта, 



съответно в картата на възстановената собственост след сключването на 
договора, съответно след неговото прекратяване. 

Чл.17.(1) Добивите, получени от отдадените под аренда поземлени 

имоти в горски територии, в резултат на дейността, за която е сключен 

договорът, са собственост на арендатора. 
(2) Не може да бъде предмет на договора за аренда ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти с изключение на такива, 
създадени в резултат на дейността на арендатора, за която е сключен 

договорът. 
Чл.18. (1) Текущото поддържане на обекта на договора, 

включително на жилищните и стопанските постройки, пътищата, 
канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите 
обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на 
арендатора. 

(2) Арендаторът е длъжен да застрахова съществуващите в 
съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи 

горскостопанските дейности, които са обект на договора. 
Чл.19.Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти 

в горски територии  - общинска собственост, се извършва по реда на 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост при начална наемна 
цена, съгласно Приложение № 1 към настоящата наредба . 

Чл.20. (1) При сключване на договор за аренда на поземлен имот в 
горска територия, общината писмено уведомява съответната регионална 
дирекция по горите. 

(2) Изискването по ал.1 се прилага и в случаите на прекратяване на 
договора. 

Глава трета 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.21. Разпореждането с общински горски територии се извършва по 

реда, предвиден в Закона за общинската собственост и при съобразяване с 
разпоредбите на Закона за горите. 

Чл.22. Учредяването на ограничени вещни права върху поземлени 

имоти в общински горски територии се извършва в съответствие с 
разпоредбите от глава трета, раздел ІV на Закона за горите. 

Чл.23. Промяна на предназначението на поземлени имоти в 
общински горски територии се извършва в съответствие с разпоредбите от 
глава трета, раздел V на Закона за горите. 

 

Глава четвърта 

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.24. Стопанисването на горските територии на общината се 
осъществява в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Закона за 



горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои 

и провеждане на сечи в горите. 
Чл.25. Дейностите по залесяването в общински горски територии се 

осъществява от назначени  работници  в общинското предприятие, по 

утвърдени от Директора на ОП „Разградлес“ технологични планове за 
залесяване. 

Чл.26. Защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както 

и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по 

ред, определен с Наредба № 4 / 19.02.2013г. за защита на горски 

територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения. 
Чл.27.(1) Сечите в горите на общината се провеждат за 

възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за 
постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми 

при условия и по ред, определени в Наредба № 8 от 5 август 2011г. за 
сечите в горите. 

(2) За извършването на сечта е необходимо: 

1. насаждението да е маркирано; 

2. да има одобрен технологичен план; 

3. да е издадено позволително за сеч; 

(3) Годишното планиране на насажденията за сеч се осъществява от 
Директора на ОП „Разградлес” и в него имат приоритет насаждения, които: 

1. сечта от преходната година не е приключила; 
2. с влошено санитарно състояние; 
3. с напреднал възобновителен процес; 
4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледани сечи; 

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им; 

(4) Годишният план се одобрява и оповестява по реда на чл.7, ал.4 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти; 

(5) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по 

определяне на дърветата за сеч и се превежда съгласно Наредба № 8 за 
сечите в горите. 

(6) Маркирането, на насажденията, предвидени за сеч, може да се 
извършва от служители на общинското предприятие, инженер и техник-
лесовъди. 

(7) Извършването на дейностите по ал. 5 може да бъде възлагано на 
лица, вписани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска 
практика, при условия и ред определени в Наредбата  за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти.  

 



Глава пета 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ 

ПРОДУКТИ 

Чл.28. Ползването на общински горски територии се извършва с цел 
задоволяване нуждите на местната общност, подобряване на общото 

състояние и устойчивостта на насажденията при едновременно запазване 
на производителността им, осигуряване на своевременно подходящо 

възобновяване на насажденията при извеждане на възобновителни сечи, 

подобряване качествената и селекционна структура и оптимизиране на 
дървесния състав при провеждане на отгледни сечи и осигуряване 
устойчивото развитие на горите . 

Чл.29.  /1/ Ползвания от общински горски територии са ползването 

на дървесина и ползването на недървесни горски продукти. 

/2/ Ползванията от общинските горски територии са възмездни, с 
изключение на случаите, когато ползването на гъби, горски плодове, 
лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии не 
представлява стопанска дейност. 

Чл.30. /1/ Ползването на дървесина от общинските горски територии, 

което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се 
осъществява по един от следните начини: 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен 

2. Чрез добив и продажба на добита дървесина. 
/2/ Ползването на дървесина по т. 1 от предходната алинея се 

осъществява  при условия и по ред, определени с чл. 49, ал. 1от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти. 

/3/ Ползването на дървесина по т. 2 от ал. 1 се осъществява, както 

следва: 
1. Добивът на дървесина-  от ОП „Разградлес“ и/или по реда на чл. 

12 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

2. Продажбата на добита дървесина- по реда на чл. 66, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

Чл.31. Ползването на недървесни горски продукти от горските 
територии на общината, което представлява добивът на смола, борина, 
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от 
тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников 



фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, 

се осъществява в съответствие с разпоредбите от глава пета, раздел II на 
Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти. 

Чл. 32. Предоставянето на дървесина на общински структури и 

социални групи в Община Разград се осъществява след решение на 
Общинския съвет. 

Чл. 33. Кметът на Община Разград или оправомощен от него 

маместник-кмет изготвя ежегодно правила и условия за реда и начина за 
осигуряването на местното население с дърва за огрев. 

Чл.34. Работниците и служителите на ОП „Разградлес” могат да 
ползват ежегодно до 10 пространствени куб. метра дърва за огрев от 
общинските горски  територии, срещу  заплащането на разходите за добив. 

Чл.35. Пашата на селскостопански животни в общинските горски 

територии, се извършва в съответствие с разпоредбите от глава пета, 
раздел III на Закона за горите, след заплащане на цена за календарната 
година, определена с решение на Общинския съвет. 

Чл.36. Защитата на общинските горски територии, която обхваща 
мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други 

абиотични въздействия, се осъществява по реда на глава шеста от Закона 
за горите. 

Глава шеста 

ДОСТЪП ДО ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.37. Достъпът до общинските горски територии е свободен, на 
собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и 

собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в ЗГ и се 
осъществява при условия и по ред, определени в глава седма от Закона за 
горите. 

Глава седма 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.38. (1) Опазването на горските територии обхваща действията по 

предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за 
горите. 

(2) В съответствие с разпоредбите на чл. 187, ал. 2 и чл.188, ал.1, т. 3 

от Закона за горите опазването на горските територии, собственост на 
Община Разград, се осъществява от служители на ОП „Разградлес”, 

отговарящи на изискванията на чл. 190 от Закона за горите; 
(3) Правата и задълженията на лицата по алинея 2 са в съответствие с 

Раздел I на глава тринадесета от Закона за горите. 
 

Глава осма 



АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.39. Санкциите за неспазване на изискванията на настоящата 
Наредба се определят и налагат в размерите определени в глава 
осемнадесета от Закона за горите.  

 Чл.40. Нарушенията по прилагането на наредбата се установяват с 
актове кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които 

заемат длъжност в общината и ОП „Разградлес“ с лесовъдско образование. 
 Чл.41. Наказателните постановления за установени нарушения от 
определените по реда на чл. 40 от наредбата лица, се издават от кмета на 
общината или упълномощен от него заместник-кмет. 
 Чл.42. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания.   
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. За неуредените в наредбата случаи се прилагат разпоредбите на 
Закона за горите, Закона за общинската собственост, както и на други 

законови и подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането й. 

§2. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2, от 
ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за горите. 

Наредбата влиза в сила в 7 /седем/ - дневен срок след приемането й. 

 

Приложение №1 към чл.20 от  Н А Р Е Д Б А № 22 за определяне на 

условията и реда за управление на горските територии, собственост на 

Община Разград 

 

1. За земи от ОГТ – годишен наем 

Начин на трайно 

ползване 
Мярка Цена лв/дка 

Ливади лв. / дка 30.00 

Пасища и мери лв. / дка 15.00 

ОГТ  

представляващи 

площи за 
специализирана 
фуражна база 
/дивечови ниви 

лв. / дка 25,00 

 

Председател: 

       / Надежда Радославова / 



С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№212. 

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

Относно: Определяне начина на добив и разпореждане с недървесни 

горски продукти от горските територии- общинска собственост. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря госпожо председател. 

Съгласно Закона за горите, организацията на добива и 

разпореждането с недървесни горски продукти се осъществява по един от 
следните начини: 

1. Възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово 

и/или преработено състояние; 
2. Чрез предоставяне под наем на определени горски територии 

3. Чрез издаване на позволително за ползване на недървесни 

горски продукти. 

Определянето на начина на добив и разпореждане с недървесни 

горски продукти - общинска собственост следва да се определи с решение 
на Общинския съвет, предвид разпоредбата на чл. 120, ал. 3 от Закона за 
горите /ЗГ/.  

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, чл. 120, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 3, ал. 5 от Закона за горите /ЗГ/ и 

чл. 81, ал. 1, т. 3 и чл. 83, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от 

горските територии- общинска собственост да се осъществява чрез 
издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти от 
кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по 



околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. За ПК по 

общинска собственост ще докладва господин Наско Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение бе подкрепен с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство, и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

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

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да задавате въпроси към вносителя. Няма 
желаещи да задават въпроси. Изказвания, предложения? Няма желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№212. Моля 
гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 103 

 

Съгласно изискванията на Закона за горите, организацията на 

добива и разпореждането с недървесни горски продукти от горските 
територии- общинска собственост се осъществява по един от следните 
начини: 

1. Възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово 

и/или преработено състояние; 
2. Чрез предоставяне под наем на определени горски 

територии; 



3. Чрез издаване на позволително за ползване на недървесни 

горски продукти. 

Определянето на начина на добив и разпореждане с недървесни 

горски продукти от горските територии- общинска собственост следва 

да се определи с решение на Общинския съвет, предвид разпоредбата 

на чл. 120, ал. 3 от Закона за горите /ЗГ/.  

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

от ЗМСМА, чл. 120, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 3, ал. 5 от Закона за горите 
/ЗГ/ и чл. 81, ал. 1, т. 3 и чл. 83, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, Общински съвет Разград, с 27 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти 

от горските територии- общинска собственост да се осъществява чрез 
издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти 

от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Процедура. Искане от нашата група 15 минути почивка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Нека да минем следващата докладна и ще Ви дам възможност да 
направите това предложение. 
 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№213. 

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

           Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Разград през 2016 година. 

Заповядайте.  
 



Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Законът за народните читалища урежда учредяването, устройството, 

управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и 

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

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 
ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на 
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Разград за 2016 г., представляваща неразделна част от настоящето 

решение. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и в ПК по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности. Господин Монев, за постоянната комисия 
по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ докладната записка 
беше подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка е подкрепена с 4 гласа „ЗА“ от 4 присъствали, 

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

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги общински съветници, наистина до този момент, от началото 

на нашето заседание присъстват почти всички секретари на читалищата на 
територията на Община Разград. Имате възможност да задавате въпроси и 

към вносителя и към тях разбира се. Заповядайте.  
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 



Моя въпрос е, съгласно чл.26а, ал.2 от Закона за народните 
читалища, председателите на народните читалища на територията на 
съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета 
предложения за своята дейност за следващата година, сега е месец април, 

1/3 от годината на 2016 година е изминала. Каква е причината да не 
внесете Годишната програма за читалищна дейност по рано на заседание 
на Общинския съвет? Това ми е въпроса. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Ще Ви отговорим допълнително. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви бъде отговорено допълнително, госпожо Тодорова. В 

момента няма готовност за такъв отговор. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, процедура моля Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не може, Вие да приключвате по този начин регламентиран в 
правилника дейност по приемането. Кмета или някой друг от неговия екип 

има правото да каже – не съм в състояние да отговоря и с това да се 
изчерпи въпроса, а не да отговаряте допълнително. Сега, или трябва да 
отговорите или да заявите, оставям на вносителите, дали могат да 
отговорят на този въпрос. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Димитров, госпожа Петрова ще отговори на този въпрос. 
 

Г-жа Даниела Петрова – Регионален представител на Читалища-
Разград 

В Закона за народните читалища е фиксиран срока, в който 

председателите на читалища до 10 ноември са задължени съгласно закона 
да внесат на кмета на Община Разград предложенията за своята дейност. 
Също така в Закона за народните читалища е разписан и един друг срок, в 
който на първата сесия след 31 март, председателите на читалищата трябва 
да докладват за изпълнението на Годишната програма за развитие на 



читалищата. С последните промени, приети за Закона за читалищата през 
2009 година, установената практика в Община Разград е двата документа 
да се внасят на една сесия и това е именно априлската сесия, първата след 

31 март. По усмотрение на ръководството на Община Разград, до този 

момент едновременно с Годишната програма е приеман и Обобщен доклад 

за дейността на читалищата през изминалата година. Тази година в така 
предложената Ви Годишна програма за развитие на читалищната дейност 
има една част в началото, която замества до тук внасяния Обобщен доклад. 

Това е причината за отлагане малко във времето. На практика до този 

момент от 2009 година до сега , Годишната програма е приемана през 
март-април, след 31 март.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Петрова. Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да. Къде е разписана тази практика – на 31 март да се внесе 
Програмата за читалищна дейност и да се внасят докладите за дейността на 
читалищата за предходната година? Къде е разписано? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Петрова, имате ли готовност? 

 

Г-жа Даниела Петрова – Регионален представител на Читалища-
Разград 

Само секунда. В чл.26а, е разписано задължението на председателите 
на читалища да внесат ежегодно в срок до 10 ноември предложенията за 
своята дейност. В тази папка с вх.№10.11.2015 г., председателите на 
читалища на територията на Община Разград са изпълнили своите 
ангажименти. В Закона за читалищата не е разписан нито срок, нито каква 
да бъде формата, съдържанието и какво да представлява годишната 
програма за развитие на читалищата. Няма определени срокове за внасяне 
на Годишната програма за читалищата в Общинския съвет. В чл.26а, ал.4 е 
разписано, че председателите на читалищата представят ежегодно до 31 

март, пред кмета на общината и Общинския съвет осъществените 
читалищни дейности, а в ал.5 е разписано, че докладите се обсъждат от 
Общинския съвет на първото заседание след 31 март. От последните 
промени в Закона за читалищата през 2009 година, до настоящия момент, 
Годишната програма и Обобщения доклад са внасяни на априлска сесия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 



Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да, в чл.26а, ал.4 – председателите на читалища представят ежегодно 

до 31 март пред кмета на общината и Общинския съвет – Доклад за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за 
предходната година. Това искам да уточня и също така искам да отправя 
предложение дискусията да приключи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Правите ли процедурно предложение за прекратяване на дискусията? 

 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да, правя процедурно предложение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от 
общински съветник Тодорова във връзка с прекратяване на дебатите по 

докладна записка №213. Моля, който приема това процедурно 

предложение, да гласува.  
 

С 18 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 1, процедурното 

предложение за прекратяване на дебата по докладна записка с вх. 

№213 на общински съветник Таня Тодорова се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги общински съветници, пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. №213. Моля гласувайте.  
 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 104 

 

В изпълнение изискванията на чл.26а, ал.1 от Закона за 

народните читалища, в Община Разград са постъпили предложения от 

председателите на народните читалища на територията на Община 

Разград за тяхната дейност през 2016 г.  
На основание на постъпилите предложения, кметът на Община 

Разград е изготвил Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Разград, която е съобразена с политиката на 

местната власт за укрепване и утвърждаване на читалищата като 

уникални духовни и културни средища.   

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

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



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

няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Разград за 2016 г., представляваща неразделна част 

от настоящето решение. 
Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането 

му.  

 
 

 
 

/ Съгласно чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища / 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РАЗГРАД 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград е 
разработена в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища на базата на 
подадените от читалищата предложения за тяхната дейност през 2016 година. 
Основните направления и приоритети в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища, общинската културна политика, 
осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението 
на културния календар. 

Последните промени в правната уредба дават възможност към традиционния културно 

- просветен профил на българските читалища да бъдат добавени социални и 

образователни дейности, което значително разширява обхвата на тяхната дейност. 



Новият облик на читалищата се свързва със съчетаването на тяхната традиционност и 

териториална обособеност с модерността при използването на новите технологии и 

неограничения достъп до информация.  
Все повече се налага новата визия на читалищата като център за свободно общуване, 
място за обсъждане на местни проблеми, вземане на косенсусни решения и 

мобилизиране на обществена подкрепа за тяхното разрешаване.  
Дейностите, заложени в настоящата програма, са посветени на 160 години от полагане 
началото на общонародното читалищно дело и са насочени към утвърждаване на 
читалищата от Община Разград като активни граждански организации и центрове на 
общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и 

граждански функции. 

  

Основна нормативна уредба:  

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

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

•Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния 
фонд (Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.); 
• Стандарт за библиотечно-информационно обслужване (05.06.2015 г.) 
 

І. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 

През 2015 г.читалищната мрежа в Община Разград обхваща 25 читалища, в т.ч.: 

• 4 в град Разград - НЧ „Развитие 1869”, НЧ „Напредък 1901”, НЧ „Бузлуджа 
2010” и НЧ „Делиорман 2014”; 

• 21 - в малките населени места.  
Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища в Окръжен съд 

Разград и са вписани в Регистъра на Министерство на културата, в изпълнение 
изискванията на Чл.10 от Закона за народните читалища.  
 

СГРАДЕН ФОНД 

 Преобладаваща част от читалищата в Община Разград осъществяват своята 
дейност в самостоятелни сгради, предимно публична общинска собственост, отдадени 

за безвъзмездно ползване. Като цяло, сградния фонд е в задоволително състояние. 
Сградите са стари, амортизирани, трудно поддържани и неотопляеми през есенно – 

зимния период. Средствата за поддържане на материално - техническата база са крайно 

недостатъчни, което предполага  извършване предимно на текущи частични ремонтни 

дейности. Периодично Министерство на културата обявява сесии за финансиране чрез 
проектен принцип на ремонтни дейности на читалищата, но през 2015 г. поради 

недостиг на средства читалищата бяха лишени от тази възможност. 
Със собствени средства и средства от дарения са извършени частични ремонтни 

дейности на обща стойност 23 588,45 лв. в 11 читалища: 
- НЧ „Просвета -1884“ с. Балкански – 200.00 лв. 
- НЧ „Просвета 1883” с. Гецово –1733,65 лв. 
- НЧ „Просвещение 1911” с. Дянково – 1855.00 лв. 
- НЧ „Извор – 1936” с.Липник – 542.20 лв. 
- НЧ „Съзнание – Недоклан 1927” с. Недоклан – 141.92 лв. 
- НЧ „Съгласие 1891” с. Осенец – 7055.00 лв. 
- НЧ „Самообразование 1894” с.Побит камък – 291.41 лв. 
- НЧ „Развитие 1869” гр. Разград – 2714.00 лв. 



- НЧ „Напредък 1901” гр. Разград – 5598.26 лв. 
- НЧ „Бузлуджа 2010” – 1616.42 лв. 
- НЧ „Нов живот 1909” с. Ушинци – 1840.59 лв. 

 

ФИНАНСИРАНЕ  

Източниците, от които читалищата от Община Разград набират средства, са 
регламентирани в чл. 21 от ЗНЧ.  

Те са членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от 
държавния и общинските бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, 

дарения и завещания, други приходи, които най-често са финансиране от проекти.  

 Основен източник на финансиране на читалищата от общината и през 2015 г. е 
субсидията от държавния бюджет.  
Общият размер на държавната субсидия за 2015 г. възлиза на 492 740 лв. за 71 щатни 

бройки при държавен стандарт за една субсидирана бройка 6940 лв., в който са 
разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на 
персонала, осигурителни вноски и издръжка, средства съгласно ЗЗБУТ. 

Разпределението на средствата се извършва съгласно чл. 23 от Закона за народните 
читалища чрез  комисия, назначена със заповед на кмета на община Разград и състояща 
се от представители всяко читалище на територията на община Разград и на общинска 
администрация, при строго спазване на утвърдените на 21.01.2015 г. от Министерство 
на културата Указания за работа на комисиите.  
Осигурено е редовно и ритмично превеждане на месечните субсидии, което дава 
възможност на читалищата да планират нормално своята дейност.  
През 2015 г. е осигурено общинско дофинансиране на читалищни дейности, в т.ч.:  

� за  участия на читалищни колективи и индивидуални изпълнители в престижни 

фестивали и конкурси в страната и чужбина: 
- участие на Ансамбъл за изворен фолклор «Капанска китка» при НЧ «Просвета 1883» 

с. Гецово в Международен фолклорен фестивал «Охридски вълни», Охрид, Р 

Македония - август 2015 г. – 4300.00 лв.; 
- за дейност и участие на Ансамбъл за автентичен фолклор «Капанци» при НЧ 

«Просвета 1883» с. Гецово в VI Национален преглед на Балканската асоциация за 
фолклор в град Бар, Черна гора – юли 2015 г. – 3000.00 лв.; 
- за участие на възпитаник от МШ „Илия Бърнев” в Международен конкурс «Орфей в 
Испания» – 1000.00 лв.; 

� при провеждането на значими културни събития, организирани от читалища:  
- VІ Национален фестивал на клубовете и школите, изучаващи български народни хора 
„Капанска китка“ – 1500.00 лв. 

� при участия на читалищни колективи в събития от културния календар на 
Община Разград; 

� при отбелязване на годишнини и юбилейни чествания на читалища и др. 

Незначителен е приходът от членски внос. В повечето читалища той е в символичен 

размер. Общият приход от членски внос за всички читалища е 3591.00 лв. 
От други източници са привлечени средства от наеми и ренти, дарения, 
разпространение на културни продукти, членски внос и проекти.  

19 читалища са оземлени съгласно ЗНЧ с около 50 дка на читалище. 6 читалища – в 
селата Стражец, Черковна, Липник, Просторно, НЧ „Бузлуджа 2010” и НЧ „Делиорман 

2014“ – Разград не разполагат със земеделски земи поради липса на свободен поземлен 

общински фонд.   



Лошо сключени договори с арендатори, липса на управленска инициатива или най – 

често ниска категория на читалищните земи са причините за символичните приходи от 
арендуването им.   

Приходите от наеми и ренти са с общ размер 40 854,24 лв.  
 

БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Преобладаваща част от читалищата в малките населени места на община Разград са 
предимно с библиотечно – информационна насоченост на дейността. 22 читалища 
разполагат с действаща библиотека.  
Общият библиотечен фонд наброява 182 285 тома литература. Библиотечните фондове 
на 19 читалища са обновени със 1422 тома закупена нова литература на обща стойност 
3662.85 лв. и 2029 тома дарени книги. 2 читалища са спечелили допълнително 
финансиране по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ на обща стойност 958.00 лв.  
7 читалищни библиотеки в община Разград са модернизирани по програма „Глобални 

библиотеки България”, с изградени информационни центрове, предоставящи 

иновативен пакет от услуги за посетителите, компютри и достъп до Интернет, онлайн 

информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и 

информационна грамотност. От особено значение е това в малките населени места.  
Предоставяне на нови услуги на гражданите, повече регистрирани читатели, повече 
посещения, квалифицирани библиотекари, достъп до електронни услуги за населението 
– това са част от постигнатите резултати. 

23 читалища са извършили абонамент на 73 издания периодичен печат на обща 
стойност 2885.36 лв.  
2664 общо са ползвателите на библиотечни услуги , като преобладаваща част от тях са 
в учаща възраст. 11 читалища посочват като читатели възрастно население.  
 

ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО 

Сравнително добре е развито любителското творчество в читалищата в община Разград. 

В 14 читалища успешно работят състави и ансамбли предимно за изворен фолклор, 

танцови клубове, детски вокални групи и др., носители на множество награди от 
регионални, национални и международни събори и фестивали. 

Възможност за изява и занимания по интереси предоставят 23 танцови и 5 музикални 

школи, оркестри и др. форми за работа. 13 на брой са певческите формации, между 
които 6 за народно пеене, 1 за хорово пеене, 3 – градски фолклор, 2 вокално - 

инструментални състава. В заниманията им са включени 201 участници.  

Организирани са 3 фестивала, 19 концертни изяви, 17 чествания, 78 творчески вечери , 

25 обучителни дейности и др. инициативи.  

160 са участията на читалищните формации в различни културни прояви.   

Различен е възрастовия състав на формациите по места, което от своя страна  
предопределя и характеристиката на посещаемост на читалищата, както и на 
развитието на отделните форми на любителско творчество. „Застаряване” на 
колективите като цяло, липсата на средства за квалифицирани ръководители и за 
участия в изяви, недостатъчна озвучителна техника и музикални инструменти, 

недостатъчен и остарял сценичен гардероб и др. са част от проблемите на колективите. 
Наличието на предимно възрастно население в някои населени места предопределя и 

свиването на спектъра на поддържаните и развивани от него форми на любителско 

творчество. В групите за изворен фолклор и стари градски песни преобладават хората в 
пенсионна възраст. Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се 



наблюдава основно в танцовите формации – ансамбли, особено в танцовите клубове, 
които добиха широка популярност. . 

В много от читалищата съществува приемственост, където наред със състави, в които 
участниците са възрастни, функционират и детски формации за фолклор, гаранция за 
продължаване на традициите на местното население и тяхното съхранение и предаване 
на поколенията.    

Всички читалища при планиране на дейността си отделят внимание на традиционни 

празници и обичаи на различните етноси, както и на националните празници на нашия 
народ. 

  

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

Подобрено е техническото обезпечаване на читалищата в общината. През 2015 година 
24 читалища в община Разград разполагат с 60 компютърни конфигурации и 39 

периферни устройства. Осигурен е интернет достъп в 21 читалища. 
6 читалища разполагат с озвучителна и 2 - със сценична техника. 
 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 

Членският състав на читалищата в община Разград е в съответствие с Чл.8 от ЗНЧ. 

Общият брой на читалищните членове е 1994, като традиционно се поддържа 
тенденцията членската маса да съответства на изискуемия съгласно ЗНЧ минимум.  

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ  

В последните години се наблюдава активизиране на читалищните ръководства по 
отношение работата по програми и проекти и търсене на възможности за допълнително 
финансиране.  
 Разработват се проекти предимно към Министерство на културата по линия на 
допълваща субсидия. От голямо значение в това отношение е методическата и 

експертна помощ на РЕКИЦ Разград при подготовка на проектите.  
В 4 от читалищата от общината – НЧ „Напредък“ Разград, в Топчий, Гецово и Осенец  

се осъществяват дейности по програма на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища”, 

целяща  опазването на нематериалното културно наследство на региона. 
НЧ „Напредък 1901” гр. Разград и НЧ „Слънчев лъч- 1902г.” с. Островче са спечелили 

финансиране за обогатяване на библиотечния фонд по проект„Българските библиотеки 

– съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата. 
През 2015 г.  НЧ „Напредък 1901” Разград разшири обхвата на своята дейност чрез 
участието си като партньор в реализирането на проект BG05/1587 „Да пораснем 

заедно”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се реализира в 
периода юни 2015 г- март 2016 г. на територията на пет града в страната чрез НЧ 

“Напредък 1901” – Разград, НЧ “Обединение 1913”- Кърджали, РБ “П.Стъпов” гр. 

Търговище, Сдружение “Темп-Арто” гр. Враца, Сдружение Център “Радост” гр. 

Благоевград. Основната цел на проекта бе да осигури подкрепа на родители на малки 

деца на възраст до 4 години, както и на бъдещи родители чрез създаване на т.нар. 

„работилници за родители” - методология, създадена от експерти-психолози на 
УНИЦЕФ.  

В НЧ „Напредък 1901” гр. Разград в периода септември – ноември 2015 г. две групи по 

18 родители преминаха през 12 тематични сесии, основани на съвременните разбирания 
за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и 

семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност.  



Реализирането на социална дейност в НЧ „Напредък 1901” се оказва успешна формула 
и съдейства за утвърждаване ролята и мястото на читалището като гостоприемна 
територия на иновативните форми за работа с младите хора, в ролята им на родители.   

ПРОБЛЕМИ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД 

1. Амортизиран сграден фонд и материално-техническа база, недостатъчна 
техническа осигуреност; 

2. Недостатъчна и неефективна форма на финансиране и прекалена обвързаност с 
държавната субсидия; 

3. Липса на информационни технологии в някои читалища и остарял библиотечен 

фонд;  

4. Пасивност и инертност в работата, свеждане на читалищната дейност на места 
само до библиотечна, другаде предимно развиване на любителско творчество; 

5. Занижен членски състав на читалищата, който във всички 25 читалища от 
общината е сведен до необходимия минимум съгласно ЗНЧ; 

6. Липса на достатъчно млади хора в управлението и дейността на читалищата от 
Община Разград. Слаба активност за привличане на нови членове, за 
разширяване на социалния и етнически състав, за търсене на нови форми на 
самоиздръжка и управление.  

7. Недостатъчна атрактивност на художествените форми; 

8. „Застаряване” на художествените колективи.  

Все по- осезаемо се чувства необходимостта читалищата да откликват на променящите 
се потребности, като направят преоценка на дейността си и заработят по нов начин, с 
нови технологии и нови екипи, да бъдат модернизирани. Така те ще станат важна част 
от живота на хората в населеното място. 

 

ПРЕПОРЪКИ:  

 

1. Обогатяване на традиционната дейност, но и търсене на нови методи и 

атрактивни форми като възможност за разширяване на социалната основа и 

привличане на младото поколение към читалищната дейност.  
2. Активизиране на читалищните ръководства и засилване на активността по 

отношение на проектната дейност. 
3. Модернизиране на читалищата като начин и средство за подобряване на 

читалищната дейност. 
4. Повишаване квалификацията на читалищните кадри чрез участие в обучителни 

семинари, практикуми, кръгли маси по проблемите на читалищата и др. 

5. Осъществяване на партньорство с местната власт, неправителствения сектор и 

бизнеса за решаването на конкретни проблеми и реализация на съвместни 

проекти. 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 



Читалищните библиотеки са обществени библиотеки и имат образователни, информационни и културни 

функции. Те събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване 
печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературно културно 

наследство.   

Чрез извършването на библиотечна дейност и услуги се предоставя възможност за повишаване на 
грамотността, нивото на информация, образованието, културата и гражданското участие.  
Развитието на информационните и комуникационни технологии въвеждат нови иновативни услуги в 
библиотеките. Усилията на читалищните ръководства са насочени към развитие и обогатяване на 
библиотечната дейност и утвърждаване на тяхната значимост като устойчиви центрове, предоставящи 

библиотечно- информационното обслужване на населението.  

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

Дейности, подпомагащи утвърждаване на библиотеките като обществени, информационни и 

културни центрове, осигуряващи равен достъп за всички. 

1.1 Поддържане и обогатяване на 
фондовете на библиотеки, читални и 

видеотеки съобразно наличния 
финансов ресурс, потребностите на 
местната общност и читателското 

търсене.  

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 
Дарения 

1.2 Осигуряване на библиотечно – 

информационно обслужване на 
жителите от съответните населени 

места. Предоставяне на равен достъп 

до библиотечните ресурси. 

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 

1.3 Участие на проектен принцип в 
Програма на Министерство на 
културата „Българските библиотеки – 

съвременни центрове на четене и 

информираност” за осигуряване на 
финансова подкрепа за обновяване на 
библиотечните колекции. 

Читалища  
община Разград 

Съобразно 
 условията на 
програмата 

Собствени 

средства 
Министерство на 
културата 

1.4 Засилване на активността на 
читалищните ръководства за търсене 
на начини и форми за обогатяване на 
библиотечните фондове.    

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 
НФ „Култура”  

1.5 Дейности по програма „Глобални 

библиотеки – България”. 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 
Програма 
„Глобални 

библиотеки” 

Организиране на мероприятия с цел възпитаване и стимулиране на интерес и култура към 

четенето и книгите. Търсене на възможности за разширяване на читателската аудитория. 

 



1.6 Участие в Национална кампания за 
насърчаване на четенето „Походът на 
книгите”. 

Читалища  
община Разград 

 

02-23 април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
 

1.7  Участие в Национална кампания 
„Четяща България” и Маратон на 
четенето. 

Читалища  
община Разград 

м.април 2016 

г. 
Собствени 

средства 

1.8 Организиране на местни кампании 

„Книгата – свещеното наследство”, 

„Доведи приятел в библиотеката”. 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

1.9 Реализиране на инициатива  
„Библиотекар за един ден”. 

НЧ „Пробуда – 

1919г.”с.Раковски, 

НЧ „Просвета 
1883”с. Гецово, 

НЧ „Напредък – 

1895” с. Дряновец  

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

1.10 Организиране на литературни четения,  
творчески портрети, чествания на 
литературни годишнини, срещи с 
творци, поетични конкурси, рецитали 

и др. 

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 
Дарения 

1.11 Експониране на изложби, кътове с 
литература, тематични витрини, табла 
и др., свързани с библиотечно - 

информационната дейност. 

Читалища  
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

1.12 Поддържане на съществуващите и 

създаване на нови читателски и 

библиотечни клубове. 

Читалища  
община Разград 

 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

Предоставяне на съвременни информационни услуги на общността.  

 

1.13 

 

Използване на ИКТ за предоставяне на 
услуги на населението - извършване на 
справки, търсене на специализирана 
информация, предоставяне на интернет 
услуги – скайп, социални мрежи, ел. 

поща.  

Читалища  
община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 

 

1.14 Поддържане на електронна страница, 
популяризираща дейността на 
читалищата. 
 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград,  

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград, 

НЧ „Делиорман  

2014” гр. Разград, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Пробуда 1947” 

с. Стражец, 

НЧ „Прозрение 
1927” с.Киченица, 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
 



 НЧ „Просвета – 

1871” с. Благоево. 

1.15 Поддържане на виртуална читалня и 

електронна картотека.  
НЧ „Просвета 
1883”с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
1.16 Обогатяване на читалищните 

филмотеки.  

НЧ „Слънчев лъч 

1902г.”с.Островче, 
НЧ „Просвета – 

1919” с. Пороище, 
НЧ „Съгласие 
1891”  с. Осенец. 

Текущ Собствени 

средства 
Допълваща 
субсидия на МК 

1.17 Извършване на допълнителни 

административни услуги - сканиране, 
копиране, попълване на формуляри и 

др. 

Читалища  
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

2. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО 

ТВОРЧЕСТВО 

Нематериалното културно наследство е израз на духовното богатство, натрупано през вековете. 
Неговото опазване изисква постоянство и труд от страна на читалищните ръководства за издирване и 

защита на носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в процеса на 
приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и краеведческата дейност.  
Необходимо е да се съхранят образците на нематериалното културно наследство, но и да се разкриват 
нови форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, чрез участието им в 
читалищни състави - вокални групи, танцови състави, групи за изворен фолклор, групи за стари градски 

песни и др. Активното участие на любителските състави и индивидуални изпълнители във фестивали, 

конкурси, събори са мотивация за участниците и насърчаване на усилията им, но и важна част при 

формирането на културното пространство в обществото. Важно място в културния живот заемат 
утвърдените културни традиции и обменът на културни продукти и идеи, които спомагат за 
приемствеността между поколенията, обмяна на добри практики. 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

УЧАСТНИК 

СРОК ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Дейности по съхраняване и популяризиране на фолклорните традиции на различните етноси и 

етнографски групи. Обогатяване репертоара на художествените колективи на територията на 

Община Разград: 

2.1 -Ансамбъл за изворен фолклор „Капанска 
китка”,Ансамбъл за автентичен фолклор 

„Капанци”;  

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на НФ 

„Култура” и МК 

Програми за 
развитие на 
любителско 

творчество 

Средства от 
допълваща целева 
субсидия 

2.2 - Смесена фолклорна група „Капанка”,  

- Мъжка фолклорна група; 
НЧ „Напредък – 

1895” с.Дряновец  

Текущ 

2.3 - Ансамбъл за изворен фолклор „Капанка” 

- Група за градски фолклор  „Бели ружи”; 

НЧ „Съгласие 
1891”  с. Осенец 

Текущ 

2.4 -Фолклорна певческа група „Здравец”;  

 

НЧ „Слънчев лъч - 

1902” с.Островче 
Текущ 

2.5 -Състав за изворен фолклор;  НЧ „Просвета – 

1919” с. Пороище 
Текущ 



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

1963” с.Просторно 

Текущ Дарения 

2.7 - Група за изворен фолклор;  НЧ „Просвета -
1985”с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на НФ 

„Култура” и МК 

Дарения 
Програми за 
развитие на 
любителско 

творчество 

Допълваща 
субсидия 

2.8 -Група за изворни песни – турски фолклор;  НЧ „Извор - 1936 

г.”с. Липник 
Текущ 

2.9 -Танцов ансамбъл „Разград”; 

 - Детска танцова студия „Капанче”; 

- Колектив за изворен фолклор; 

- Народен оркестър; 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Текущ 

2.10 Танцов ансамбъл  „Абритус”; НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

Текущ 

Организиране на дейности, свързани с издирване и възстановяване на фолклорните традиции, 

обреди и обичаи и осигуряване на условия за трансмисия към младото поколение. Възстановка на 

празници и обичаи от народния календар: 

2.11 -Бабинден, Трифон Зарезан, Коледа; НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
2.12 -Лазаруване, Гергьовден. Възпроизвеждане 

на обичая Герман – АИФ „Капанска 
китка”; 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 

2.13 - Лазаруване, Връбница и Гергьовден. 

Заснимане на обичая „Лазаруване” 

съвместно с Етнографски музей гр. 

Разград; 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства 
 

2.14 -Лазаруване, Великден; НЧ „Напредък – 

1895”с.Дряновец, 

НЧ „Съзнание – 

1963”с. Просторно 

Текущ Собствени 

средства 
 

2.15 -Лазаруване, Гергьовден, Коледа ; НЧ„Самообразо- 

вание 1894” 

с. Побит камък 

Текущ Собствени 

средства 
 

2.16 -Хъдрелез /Гергьовден/; НЧ „Делиорман 

2014” гр.Разград 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Спонсори 

Популяризиране на традиционните ценности и култура различните етноси и етнографски групи 

чрез участие на художествените формации в регионални, национални събори, фестивали, прегледи 

на любителското творчество, конкурси и др. Участия във фестивали в чужбина. 

2.17 Участие в международен фестивал в 
Италия. 

НЧ „Бузлуджа 
2010”  гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения  

2.18 Участие на Група за изворен фолклор в 
събор „Искри от миналото” в гр. Априлци 

и Фолклорен събор в с. Жълтеш. 

НЧ „Просвета -
1985” с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

2.19 Участие на Фолклорна певческа група 
„Здравец” в Национален читалищен събор 

гр. Бяла, община Варна 

НЧ „Слънчев лъч – 

1902”  

с. Островче 

22-25 

юни 2016 

г. 

Собствени 

средства 
Дарения 

2.20 Участие на читалищните формации в 
Събор на народното творчество и 

Читалища община 
Разград 

15-18 

юли  

Собствени 

средства 



животновъдството – Рожен. 2016 г. Дарения 
2.21 -общоградски празници Сирни заговезни, 

Цветница, Великден, Коледа; 
НЧ „Развитие 
1869”гр.Разград, 

ТС „Калина Рада” 

Съобраз- 
но 

култур-

ния 
календар 

Собствени 

средства 
 

2.22 - VI – ти Капански събор под патронажа на 
д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград; 

Организатор: 

Община Разград 

Участници: 

НЧ „Напредък 
1901” гр.Разград, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово,  

НЧ „Напредък – 

1895”с.Дряновец, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец, 

НЧ „Слънчев лъч  

1902” с.Островче, 
НЧ „Просвета -
1985”с. Топчии,  

НЧ „Съзнание – 

1963” с.Просторно, 

НЧ „Просвета – 

1919” с. Пороище. 

4 юни 

2016г. 
Собствени 

средства 
 

2.23  -V Национален фолклорен събор 

«Лудогорие»; 

Организатор: 

СНЦ „Лудогорие 
2012“ 

Участници: 

Читалища община 
Разград 

3 - 5 юли 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

2.24 -ХV Ежегоден панаир на киселото мляко и 

Фестивал на народните традиции и 

художествени занаяти; 

Организатор: 

Община Разград 

Участници: 

Читалища община 
Разград 

18 - 20 

юли 2016 

г. 

Собствени 

средства 
Дарения  
Община Разград 

Организиране на чествания, празнични концерти, музикални програми и др., свързани с 
традиционни празници от календара на различните етноси на територията на Община Разград  

2.26 -Ритуални празници, характерни за 
балканджиите 
 

НЧ 

„Самообразование 
1894” с. Побит 
камък 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

2.27 -Концерти за Великден и Коледа 
 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец, 

НЧ „Слънчев лъч – 

1902” с. Островче, 
НЧ „Просвета-
1985”с. Топчии,  

съобразно 

тради-

ционния 
календар 

Собствени 

средства 
 



НЧ „Напредък – 

1895” с. Дряновец, 

НЧ „Съзнание – 

1963” с.Просторно, 

 НЧ „Просвета – 

1919” с. Пороище 
2.28 -Изложба на великденски яйца и козунаци 

 

НЧ „Слънчев лъч – 

1902” с.Островче 
м.май 

2016 г. 
Собствени 

средства 
2.29 -Честване на празници от традиционния 

календар на етносите – Трифон Зарезан, 

Тодоровден, Гергьовден, Коледа, Байрам 

Читалища 
община Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

Дейности за съхраняване на нематериалното културно наследство, насочени към децата и 

младежите. 
2.30 -Ой, Лазаре” - лазаруване с деца НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
2.31 -Еньова буля - възпроизвеждане на обичая 

с деца 
НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

24 юни 

2016 г. 
Собствени 

средства 
2.32 -Разширяване дейността на детска вокална 

група 
НЧ „Просвета – 

1871”  с.Благоево 

Текущ  Собствени 

средства 
2.33 -Обогатяване репертоара на ВГ „Шарена 

въртележка”. Участия в общоградски 

тържества. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 

2.34 -Продукция на детските фолклорни 

колективи към читалището 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
2.35 -Създаване на детски танцов ансамбъл към 

читалището 
НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

Продължаване дейността на танцовите клубове към читалищата. Търсене на начини за 

разширяване на социалния обхват и привличане интереса на подрастващото поколение. 
2.36 -Танцов клуб „Абритус” 

 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.37 

 

-Танцово студио „Калина Рада” НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.38 -Танцов клуб НЧ „Напредък 
1901”  гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.39 -Танцова школа „Капанска магия” НЧ „Просвета 
1883”с. Гецово 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.40 -Танцов състав „Топчийски искри” НЧ „Просвета -
1985” 

с. Топчии 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.41 Организиране на творчески срещи, 

разменни гостувания,създаване на 
творчески контакти между колективите. 

Читалища община 
Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.42 Текуща дейност в клубове, кръжоци и 

ателиета за приложно изкуство, 

НЧ „Просвета-
1985”с. Топчии, 

Текущ Собствени 

средства 



съхраняващи традиционни дейности – 

изработване на камилчени китки, 

бродиране, капански шевици и др. 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец, 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Програми на НФ 

„Култура” и 

Министерство на 
културата 
Други 

финансиращи 

програми 

2.43 Обогатяване дейността на клуб „Капанско 

цвете” и разкриване на клуб „Седянка се 
кладе” за съхраняване на капанските  
шевици и тъкаческа традиция. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

2.44 Организиране на работилница за 
изработване на мартеници, новогодишни 

украшения, боядисване и украса на 
великденски яйца, украсяване на 
сурвакници 

 

 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград, 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград, 

НЧ „Съзнание –
Недоклан 1927” 

с. Недоклан 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

Дейности за съхраняване на културното многообразие. Насърчаване реализирането на 

инициативи, свързани със запазването на традиционната култура на различните етноси 

2.45 Възстановяване дейността на групата за 
ромски фолклор 

НЧ „Пробуда 
1947” – с. Стражец 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 
Финансиращи 

програми 

2.46 Възстановяване дейността на фолклорен 

ансамбъл „Разградски хубавелки”  

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
Дарения 

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

насочена към съхраняване на 
нематериалното културно наследство. 

РЕКИЦ 

„Читалища”, 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Просвета -
1985”с. Топчии, 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 
Програма „Живи 

човешки 

съкровища” на 
Министерство на 
културата 

2.48 Участие във финансиращи програми и 

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

Читалища община 
Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на НФ 

„Култура” и МК 

2.50 Постановка на ново произведение  НЧ „Напредък 
1901”гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

3. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ. 

ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА РАЗГРАД - ОРГАНИЗАТОР НА ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ 

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ 



В съвременните условия на развитие читалищата продължават да играят значителна роля в обществото с 
многообразието от културно-просветни дейности, изпълняващи не само местни и регионални, но и 

държавни задачи в областта на културата.  
 

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

3.1 Майски празници на културата; Организатор: 

Община Разград 

с участието на  
читалищни 

формации 

1-31 май 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Община Разград 

3.2 Общински преглед на руската песен и танц; Организатори: 

Община Разград 

НЧ „Развитие 
1869” 

12 май  

2016 г. 
Община Разград 

Собствени 

средства 

3.3 Празничен детски фестивал „Шарена 
въртележка”; 

Организатор: 

Община Разград 

в партньорство с  
НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград, 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

1 юни 

2016 г. 
Община Разград 

 

 

3.4  „Белите нощи на Разград” - Фестивал на 
недвижимите паметници на културата и 

културно- историческото наследство; 

Организатор: 

Община Разград 

с участието на 
читалища 

23 юни  

2016 г. 
Община Разград 

3.5 Звезден път” – Национален детски фестивал 

за забавна песен и танц; 

Организатори: 

Сдружение 
„Бъдеще за 
Европа"  

Община Разград 

Участници: 

читалища 

24-25 

юни 2016 

г. 

Община Разград 

3.7 Традиционен есенен панаир „Разград – 

2016”; 

Организатор: 

Община Разград 

с участието на 
читалища 

09 –15 

септем- 

ври 2016 

г. 

Община Разград 

 

3.8 Коледни и новогодишни празници на 
община Разград. 

Организатор: 

Община Разград 

с участието на 
читалища 

декември 

2016 г.  
Община Разград 

Собствени 

средства 

Читалищата в община Разград – центрове за общностно развитие. Организиране на събития със 
значение за местната общност. 

3.9 

 

Тържествено честване по повод 138 години 

от освобождението на село Гецово. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

27 януари 

2016 г. 
Собствени 

средства 

3.10 Тържествено честване по повод 138 години 

от освобождението на село Побит камък. 
 

НЧ 

„Самообразова- 
ние 1894” 

с. Побит камък 

27 януари 

2016 г. 
Собствени 

средства 
 



3.11 Участие в тържествата послучай 28 януари – 

празник на Разград. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

28 януари 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Община Разград 

3.12 Тържествено честване на 138 години от 
Освобождението на България. Празнична 
заря 

НЧ „Съгласие 
1891” 

 с. Осенец 

03 март 
2016 г. 

Собствени 

средства 

3.13 Тържествено честване на 138 години от   
Освобождението на България. 
Полагане на цветя на войнишкия паметник в 
селото. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

03 март 
2016 г. 

Собствени 

средства 

3.14 „Сирни заговезни на площада” – 

общоградско тържество. 

НЧ „Развитие 
1869”гр. Разград 

ТС „Калина Рада 

м.март 
2016 г. 

Собствени 

средства 
Спонсори 

3.15 Тържествено честване на 140 г. от 
Априлското въстание. 

Читалища 
община Разград 

м. април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
3.16 Концерт „ Любовта е музика”  на 

възпитаници на ДМШ „Илия Бърнев”.  

НЧ „Развитие 
1869”гр. Разград 

м.февруа-
ри 2016 г. 

Собствени 

средства 

3.17 Организиране на тържества за 01.03. – Ден 

на самодееца и Баба Марта. 
 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово,  

НЧ „Напредък -
1901”  гр.Разград, 

НЧ „Напредък – 

1895”с.Дряновец, 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

01 март 
2016 г. 

Собствени 

средства 
Дарения 

3.18 „Цветница на площада” - общоградско 

тържество. 

НЧ „Развитие 
1869”гр. Разград 

 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 

3.19 Тържествено честване и концерт послучай 

115 год. от основаването на НЧ „Напредък 
1901”, 60 год. Фолклорен танцов ансамбъл 

Разград” , 55 год. Детски танцов състав 
„Капанче” и 60 год. Колектив за изворен 

фолклор. 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград  

14 май 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

3.20 Организиране и провеждане на VІІ 
Национален фестивал на клубовете и 

школите, изучаващи български народни 

хора „Капанска китка». 

НЧ „Бузлуджа 
2010”  

 гр. Разград 

27 - 28 

май  

2016 г. 

Собствени 

средства 
Такси участие 
Община Разград 

Дарения 
3.21 Честване на 9 години от основаването на 

Танцов клуб „Абритус” .  

 

НЧ „Бузлуджа 
2010” гр. Разград 

 

м.януари 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

3.22 Организиране на детско парти - детска 
щуротека послучай 1 април – Ден на хумора 
и шегата . 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

01 април 
2016 г. 

Собствени 

средства 
 

3.23 Организиране на Празник на етносите. НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

м. април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 



3.24 Организиране на общоселско тържество - 

Гергьовденско хоро.  

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

6 май 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

3.25 Организиране на събития, посветени на 
Деня на Европа. 

Читалища 
община Разград 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград  

м. май  

2016  г. 
Собствени 

средства 
Средства от ЕС 

 

3.26 Тържествено честване на  145 години  от 
основаването на  НЧ „Просвета – 1871” с. 
Благоево. 

НЧ „Просвета – 

1871” с. Благоево  

м. май 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

3.27 Тържествено честване на 90 години от 
основаването на  НЧ „Извор – 1936 г.” с. 
Липник. 

НЧ „Извор – 1936 

г.” с. Липник 
м. април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
Дарения 

3.28 Организиране на мероприятия, свързани с 
похода «По стъпките на четата на Таньо 

войвода». Съвместни дейности с ТД «Буйна 
гора». 

 

НЧ „Просвета 
1884” с. 
Балкански,  

НЧ„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък; 
НЧ „Просвета – 

1895г.” с. Топчии 

м. май   

 2016 г. 
Собствени 

средства 
 

3.29 Музикален маратон на ДМШ „Илия 
Бърнев”. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

м.юни 

2016 г. 
Собствени 

средства  
3.30 Годишни продукции на ДМШ „Илия 

Бърнев”. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

м.юни 

2016 г. 
Собствени 

средства  

3.31 Годишен концерт на  балетна школа. НЧ „Развитие 
1869”гр. Разград 

м.юни 

2016 г. 
Собствени 

средства 

3.32 Организиране на детско тържество. 

 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

м.юни 

2016 г. 
Собствени 

средства 

 Организиране на чествания „160 години 

общонародно читалищно дело” 

Читалища 
община Разград 

м.септем-

ври 2016 

г. 

Собствени 

средства 
 

3.33 Организиране на чествания за 1 октомври – 

Международен ден на възрастните хора. 
 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

м.октом-

ври 2016 

г. 

Собствени 

средства 
 

3.34 Празнични чествания на 1 ноември – Ден на 
народните будители. 

Читалища 
община Разград 

01 

ноември  

2016 г. 

Собствени 

средства 
 

3.35 Тържества, посветени на Деня на 
християнското семейство 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък -
1895” с.Дряновец 

21 

ноември 

2016 г. 

Собствени 

средства 
Дарения 

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

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 



3.37 Коледен концерт на хор „Железни струни” 

съвместно с Разградска филхармония.   
НЧ „Развитие 
1869” 

 гр. Разград 

м.декем-

ври  

2016г. 

Собствени 

средства 

3.38 Коледен благотворителен концерт на ДМШ 

„Илия Бърнев”. 

НЧ „Развитие 
1869” 

 гр. Разград 

м. декем-

ври  

2016г. 

Собствени 

средства 

3.39 Коледен концерт на колективите на 
читалището. 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

м. декем-

ври  

2016г. 

Собствени 

средства 

3.40 Организиране на тържества послучай 

Рамазан байрам и Курбан байрам. 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Съобраз- 
но праз-
ничния 
календар 

Собствени 

средства 
Дарения 

3.41 Организиране на детски тържества за 
Хелоуин.  

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

31.10. 

2016г. 
Собствени 

средства 
 

3.42 Организиране и провеждане на V Есенен 

карнавал на плодородието . 

НЧ „Съгласие 
1891” с. Осенец 

м. 

октомври  

2016 г. 

Собствени 

средства 
Дарения 

3.43 Честване на селищен празник.  Читалища 
община Разград 

Кметства на 
населени места 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

3.44 Организиране посещения на културни 

събития в Разград – чествания, театрални 

постановки, концерти и др. 

НЧ „Слънчев лъч 

1902” 

с. Островче 

Текущ Собствени 

средства 
 

3.45 Организиране на празници, рецитали, 

тематични вечери, дискусии, конкурси, 

изложби, викторини, прожекции и др., 

съобразно календарния празник на 
читалищата. 
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Спонсори 

Програми на 
Министерство на 
културата  

3.46 Класови продукции, концертна дейност.  
 

НЧ „Развитие 
1869”гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
3.47 Съвместни концерти на хор „Железни 

струни”с хорове от Добрич, Шумен и Горна 
Оряховица. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущо, 

съобразно 

календар
ния план 

Собствени 

средства 
 

3.48 Участия в конкурси и фестивали на местно, 

регионално и национално ниво на вокално – 

инструментални състави към ДМШ „Илия 
Бърнев”. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущо, 

съобразно 

календар
ния план 

Собствени 

средства 
Дарения 

3.49 Участия на ДВГ „Въртележка” в празници, 

конкурси и фестивали. 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущо, 

съобразно 

календар
ния план 

Собствени 

средства 
 

3.50 Развитие и обогатяване дейността на МТФ 

„Импулс”: 

- участие в поетичен рецитал „Поетичен 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущо, 

съобразно 

календар

Собствени 

средства 
 



Ивановден”; 

-участие в Национален театрален фестивал 

„Малкият принц” В. Търново – м. май; 

- премиера на нов спектакъл по миниатюри 

на А.П.Чехов . - м. юни;  

-Участие във фестивали в Каварна, Русе и 

Нова Загора; 
-гостуване на спектакъла „Скъпа Елена  
Сергеевна” в театър „Българан” Варна и в 
гр. Горна Оряховица; 
-Работа по нови постановки; 

 Участия в училищни тържества, клоунади. 

ния план 

3.54 Поддържане и обогатяване на репертоара на  
Състав за градски фолклор „Блян”. Участия 
в различни културни събития и празници 

 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущо, 

съобразно 

календар-

ния план 

Собствени 

средства 
Дарения 

3.55 Осигуряване на подкрепа на млади 

дарования, осъществяване на местни 

творчески проекти и инициативи със 
заинтересованите институции относно 

възпитанието на децата, учащите се и 

младите хора и стимулиране на творческите 
им  възможности. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

3.56 Организиране на театрални, оперни, балетни 

спектакли, концерти и др. 

НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

3.57 Организиране и продължаване на дейността 
на младежки клубове по интереси. 

НЧ „Просвета 
1883”с. Гецово, 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927”с. 
Недоклан, 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец, 

НЧ „Светлина 
1928” 

с. Мортагоново 

Текущ Собствени 

средства 
 

3.58 Развиване и обогатяване дейността на 
детските театрални формации и артистични 

студия 
 

НЧ „Напредък -
1895” с. 
Дряновец, 

НЧ „Съзнание 
1891” с. Осенец, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 
Програми на други 

организации 

Дарения 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

ОСЪВРЕМЕНЯНАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА 

ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТИ. ЧИТАЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 

ЖИВОТ. 

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА РАБОТА  



Читалищните ръководства насочват усилията си за осигуряване на децата и младите хора на приятна и 

стимулираща среда за учене, съчетавайки игрите и новите технологии и чрез създаване на партньорства 
с училищни и други образователни структури. Новите дейности целят да подпомагат местните 
общности в процесите на образованието и самообразованието през целия им съзнателен живот. 
4.1  Провеждане на образователни дейности за 

ограмотяване, възпитание и развитие 
способностите на общността чрез 
организиране на курсове, кръжоци, лекции, 

уроци и др. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Проектна дейност 
Дарения 

4.2 Търсене на възможности за предоставяне на 
услуги, свързани с реализация на личността, 
повишаване информираността и 

компетентността на гражданите и др.  

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Финансиращи 

програми на други 

организации 

4.3 Организиране на обучения и курсове по 

компютърна грамотност. 
Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
4.4 Организиране на курс по начална 

компютърна грамотност. 
 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
 

4.5 Обучение за ползване на информационно – 

комуникационни технологии - ИКТ 

Интернет услуги. 

 

НЧ „Слънчев лъч 

– 1902” с. 
Островче, 
НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на 
Министерство на 
културата 
Програми на други 

организации 

4.6 Организиране на обучения и курсове по 

компютърна грамотност за хора в 
неравностойно положение, малцинствени 

групи и др. 

НЧ „Пробуда – 

1919 г”  

с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на други 

организации 

4.7 Развиване дейността на Клуб „Фотограф” – 

обучение за изработване на презентации и 

др. 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
 

4.8 Съвместни образователни инициативи на 
читалища с основни училища по места. 

Читалища 
община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

4.9 Провеждане на беседа „Не на дрогата” –по 

повод Международен ден за борба с 
наркоманията 

НЧ„Самообразо-

вание 1894”  

с. Побит камък 

26 юни 

2016 г.   
Собствени 

средства 

4.10 Занимания по български народни танци в 
ЦДГ в гр. Разград.  

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
4.11 Открити уроци на народния оркестър към 

читалището 
НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

4.12 Провеждане на Уърк шоп по български 

народни хора, денс фитнес и латино танци с 
ученици 

 

НЧ „Напредък 
1901” гр. Разград 

Клуб по салса  
гр. Разград  

Текущ 

 

Собствени 

средства 



4.13 Организиране на курс по изкуство ебру – 

рисуване върху водна повърхност. 
НЧ „Делиорман 

2014”гр. Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
Дарения 

4.14 Партньорство с Бюро по труда и РЗИ гр. 

Разград за предоставяне на актуална 
информация за заетост, здравни въпроси и 

др.  

НЧ „Пробуда – 

1919 г”  с. 
Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

4.15 Организиране на видеопрожекции,  

подготовка на презентации по актуални теми  

НЧ „Пробуда – 

1919 г”  

с. Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

4.16 Обогатяване дейността на клуб „Интернет 
кафе” 

 

НЧ „Слънчев лъч 

– 1902” с. 
Островче 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

4.17 Подпомагане на образователния процес чрез 
организиране на лятна занималня за ученици 

НЧ„Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 Организиране на кинопрожекции НЧ „Развитие 
1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

5. КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Краеведческата дейност е силно застъпена в читалищата на община Разград, като предимно се събират 
сведения за родния край и популяризирането им сред младото поколение. По повод на свои юбилейни 

годишнини редица читалища издават сборници, в които на фона на представяне на читалищната 
дейност се представя и спецификата на отделното населено място, регион.  

5.1 Осъществяване на дейности, свързани с 
развитие на краеведческата и събирателска 
дейност във всяко читалище /описване на 
музикалния и танцов фолклор, обичаи, 

предания, събиране на предмети от 
традиционния бит, снимки и др., значими за 
местната общност/. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Средства по 

програми на МК и 

други 

финансиращи 

организации 

5.2 Проучване на родови фамилии на топчийци, 

участвали в сражението за Тутракан през 
09.1916 г. по повод 100 г. от Тутраканската 
епопея по време на Първа световна война. 

НЧ „Просвета – 

1895г.” с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
Средства по 

програми на МК и 

други 

финансиращи 

организации 

Дарения 
5. 3 Събиране и документиране на материали - 

спомени, снимки, документи от 
Регионалната библиотека, Регионален 

исторически музей - Разград и др. 

институции, свързани с културно - 

историческото наследство и проучване на 
местни родови фамилии по населени места. 

НЧ „Просвета-
1895г.” с.Топчии, 

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

1902” с.Островче, 
НЧ „Пробуда-
1919” с.Раковски, 

НЧ „Просвета-
1971” с.Благоево, 

Текущ Собствени 

средства 
Финансиране от 
други източници 



НЧ „Прозрение 
1927”с. Киченица 

5.4 Поддържане на летописна книга. НЧ „Просвета -
1919” с.Пороище, 
НЧ „Слънчев лъч 

1902” с.Островче, 
НЧ „Просвета – 

1871” с.Благоево, 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

5.5 Организиране отпечатването на сборник 
спомени и легенди за с. Островче и издаване 
на CD. Обогатяване страницата на 
читалището с краеведски материали. Диск 
краеведски дневник – „Спомени и размисли 

за миналото и настоящето на с. Островче”. 

НЧ „Слънчев лъч 

1902” 

с. Островче 
 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения  

5.6 Поддържане и обогатяване на  
съществуващите етнографски сбирки. 

 

НЧ „Просвета 
1884г.” 

с.Балкански,  

НЧ „Просвета-
1895г.” с.Топчии, 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец, 

НЧ„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 
НЧ „Наука 1929” 

 с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на МК и 

други организации 

Дарения  
 

5.7 Организиране на краеведска изложба за 
дейността на читалището от създаването му 
до наши дни 

 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на МК и 

други организации 

5.8 Развиване дейността на детски кръжок 
„Роден край” 

НЧ „Наука 1929” 

 с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 
Програми на МК и 

други организации  

 

6. СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ. ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

В основна задача се превръща привличането на интереса на подрастващите и младите хора към 

дейности на читалището, различни от традиционната културно – просветна дейност. Спортните клубове 
са възможност за оползотворяване на свободното време на подрастващите. Екологичните инициативи и 

кампании съдействат за формиране на екологична култура и нагласи и отговорности за опазване на 
околната среда, както и да се подкрепят и насърчават младите хора за участие в  ейности, свързани с 
опазването на околната среда и естетизиране на населеното място чрез екоакции за почистване, 
озеленяване, залесяване и др. 

6.1 Организиране на спортни мероприятия - 
походи, ориентиране, спортни турнири и др. 

с цел подобряване физическото здраве  и 

оползотворяване на свободното време на 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Финансиране от 
други източници 



подрастващите 
6.2 Организиране на детски футболен турнир, 

посветен на 28 януари – Ден на Разград 

НЧ „Делиорман 

2014” гр.Разград 

м.януари 

2016 г. 
Собствени 

средства 
6.3 Организиране на турнир по тенис на маса и 

футбол. Състезателни игри за първи юни 

 

НЧ „Прозрение 
1927” с.Киченица 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

6.4 Провеждане на туристически поход за 
Еньовден и излет по поречието на река 
Топчелийска 

НЧ Просвета – 

1895 г.” с.Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.5 Провеждане на спортни състезания и 

турнири с младежите от селото 

 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927”  

с. Недоклан 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.6 Организиране на състезания по компютърни 

игри, шахмат спортни мероприятия 
НЧ „Просвета –
1871”с.Благоево 

Текущ Собствени 

средства 
6.7 Организиране на клубове по тенис на маса, 

щах и футбол 

 

НЧ 

„Самообразова-
ние 1894” с. 
Побит камък 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.8 Организиране на походи до местност 
„Пчелина”. 

НЧ „Пробуда 
1947” с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства 
6.9 Организиране на спортни състезания – 

футбол, волейбол, тенис на маса. 
 

НЧ „Пробуда – 

1919г.”- с. 
Раковски 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.10 Организиране по места на кампании «Да 
изчистим България за един ден», 

хигиенизиране и облагородяване на 
населените места. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

6.11 Провеждане на екологични инициативи, 

свързани със Седмицата на гората. 
НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

м.април 

2016 г. 
Собствени 

средства 
6.12 Провеждане на традиционни походи до 

местността „Бараката” послучай 

Освобождението на България и обесването 

на Левски. 

НЧ 

„Самообразова-
ние 1894” с. 
Побит камък 

Текущ Собствени 

средства 
 

 

7. ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА ТУРИЗМА 

 

Народните читалища съхраняват традиции, специфичен фолклор, бит, обичаи, които биха могли да 
бъдат предпоставка за развитие на селски и културно-познавателен туризъм.  

7.1 Участие на читалищните формации за 
изворен фолклор в туристически изложения 
съвместно с Община Разград.  

Читалища 
община Разград 

Съобр. 

датите на 
провежда
не на 
събитията 

Собствени 

средства 
Община Разград 

7.2 Създаване на нови културни продукти на 
базата на бита и обичаите на местните 
етнически и етнографски групи с цел 

привличане интереса на туристите. 
 

 

 

НЧ „Просвета-
1895” с. Топчии, 

НЧ „Просвета 
1883”с. Гецово, 

НЧ„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък. 

Текущ Собствени 

средства 
Финансиране от 
други източници 



7.3 Опазване на фолклора и традиционното 

народно богатство и създаване на условия и 

възможности за тяхното развитие и 

популяризиране чрез включването им в 
програмите за културен туризъм. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Община Разград 

7.4 Популяризиране дейността на Етнографски 

капански комплекс.Обогатяване на 
предлагания туристически продукт чрез 
разработване на нови анимации, 

туристически пакети и др. Активизиране 
дейността по реклама в интернет.   
Популяризиране дейността на Етнографски 

капански комплекс чрез изработване на 
рекламни брошури и обогатяване на 
предлаганата анимация 

НЧ Просвета – 

1895 г.” с. 
Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
Община Разград 

7.5 Разработване на туристически пакети. 

Провеждане на рекламно - информационна 
кампания за популяризиране на 
Етнографски комплекс с. Побит камък 

НЧ„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 

Текущ Собствени 

средства 
Община Разград 

 

8. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Реализиране на инициативи със социална насоченост с цел социална и културна интеграция на различни 

социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и др. 

Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в неравностойно 
положение и др. 

8.1 Разработване на проекти със социална 
насоченост. 
 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

8.2 Формиране на читалището като място за 
общуване и контакти, споделяне на успешни 

социални практики и дарителски акции. 

Повишаване ролята на читалищата за 
социална и културна интеграция на 
различните социални общности. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Министерство на 
културата 
Програми и 

проекти  

8.3 Организиране на инициативи за 
популяризиране на Работилница за родители 

по проект „Да пораснем заедно”: 

-организиране на обществен форум; 

-провеждане на застъпническа кампания; 
-организиране на нови родителски групи; 

-мултиплициране на методиката на 
УНИЦЕФ в населени места от община 
Разград. 

НЧ „Напредък 
1901”  гр. Разград 

РЕКИЦ 

„Читалища”  

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проектна дейност 
Средства от 
УНИЦЕФ 

8.4 Организиране на инициативи за оказване на 
помощ на възрастни хора, деца в 
неравностойно положение и др. и съвместна 
дейност със социалните домове в община 
Разград.  

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Средства по 

проекти 

Спонсори 

8.5 Обслужване по домовете на нуждаещи се НЧ „ Просвета- Текущ Собствени 



възрастни хора в неравностойно положение 
чрез разнос на книги и периодични печатни 

издания. 

1871”с. Благоево, 

НЧ „Прозрение 
1927”с.Киченица, 
НЧ „Просвета 
1884” 

с.Балкански, 

НЧ „Извор 1936” 

с. Липник, 
НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград, 

НЧ „Нов живот 
1909”с. Ушинци 

средства 

8.6 Организиране на информационни кампании 

и периодични срещи по различни въпроси 

със социален характер със специалисти от 
Дирекция „Социално подпомагане”.  

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

8.7 Съвместни дейности с ПУИ „Христо Ботев” 

с. Осенец. 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 
8.8 Съвместно с дружество на БЧК оказване на 

помощ и обслужване на възрастни хора, 
благотворителна дейност.  
Акции за деца в риск и деца в неравностойно 

положение.  

НЧ „Слънчев лъч 

1902”с. Островче 
 

Текущ Собствени 

средства 

8.9 Посещения в ЦНСТ Хърсово послучай 

Международния ден за солидарност между 
поколенията. 

НЧ „Слънчев лъч 

1902” 

с. Островче 

 29 април 
2016г. 

Собствени 

средства 

8.10 Съвместни инициативи с Дневен център за 
възрастни  иДСП. 

НЧ „Напредък 
1901” гр.Разград 

  

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ 

МОДЕРНИЗИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА КАТО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА ПО 

МЕСТА 

 

9.1 Утвърждаване и укрепване на връзки с 
институции, учебни заведения, културни 

институти и организации от 
неправителствен сектор. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.2 Оказване на текуща методическа и 

консултантска помощ 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр.Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.3 Разработване на експертни становища по 

състоянието и проблемите на читалищата, 
предоставяне на Министерството на 
културата, областна и общински 

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

РЕКИЦ 

„Читалища”  

гр.Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.4 Подпомагане на читалищата при 

разработване и участие в проекти и 

програми. 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр.Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 



9.5 Подпомагане контактите на читалищата с 
институции и организации, имащи 

отношение към читалищната дейност – 

подготовка на становища, докладни, 

документи за Окръжен съд Разград, 

Министерство на културата.  

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр.Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.6 Подпомагане участието на колективите в 
значими международни културни събития – 

търсене на информация, контакти, водене на 
кореспонденция и др. 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр.Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.7 Партниране на РЕКИЦ с други организации 

за осигуряване на широка информираност на 
местната общност за процеса на 
Европейската интеграция. 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр.Разград 

ОИЦ Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.8 Активно включване в обявени от МК сесии 

за подкрепа на любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното дело, 

технологичното обновление, ремонти и др.  

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
 

9.10 Организиране на дейности за повишаване 
квалификацията на читалищните служители 

 /обучителни семинари, кръгли маси, 

курсове, работни срещи/, по посока на 
иновационни методи на управление  и  

повишаване на квалификацията на 
читалищните кадри. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища” 

гр.Разград 

РБ „Проф. Боян 

Пенев” 

 

Текущ Собствени 

средства 
Министерство на 
културата 
 

 

10. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 

10.1 Подготовка за участие на читалищата от 
община Разград в програма на ЮНЕСКО 

„Живи човешки съкровища” – етап 2016 г., 
насочена към съхраняване на 
нематериалното културно наследство. 

Събирателска дейност. Разработване на 
проекти съгласно условията на програмата. 

РЕКИЦ 

„Читалища” 

 Читалища 
община Разград 

м.май 

2016 г. 
Собствени 

средства 

10.2 Разработване на проектни предложения и 

кандидатстване в сесии за допълваща 
субсидия на читалищата 

Читалища 
община Разград 

Текущ Министерство на 
културата 

10.3 Търсене на допълнително финансиране чрез 
разработване на проекти и кандидатстване 
по програми на НФ „Култура” 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

10.4 Участие в програми за финансиране за 
облагородяване на средата около 

читалището  

НЧ „Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 
 

Текущ Собствени 

средства 
Министерство на 
културата 

10.5 Участие в проекти за възстановяване на 
часовниковата кула в селото 

 

НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства 
Дарения 

 



11. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

11.1 Обновяване на  материалната  база, набавяне 
на техническо оборудване за дейностите на 
читалището. 

Читалища 
община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
11.2 Текущ ремонт на Етнографски капански 

комплекс с. Топчии и Етнографски комплекс 
с. Побит камък. Търсене на възможности  и 

средства за поддържане на сградите и 

поставяне на СОТ. 

НЧ „Просвета-
1895г.” с.Топчии, 

НЧ„Самообразо-

вание - 1894” с. 
Побит Камък 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.3 Частичен ремонт на покрива на сградата и 

мерки за енергийна ефективност  
НЧ „Съгласие 
1891”с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.4 Дейности по пребоядисване и поставяне на 

дограма във фоайето 

НЧ „Просвета 
1884”с.Балкански 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.5 Частичен ремонт на покрив и библиотека 

 

НЧ „Просвета 
1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.6 Частични ремонтни дейности, 

пребоядисване на салон 

 

НЧ „Напредък – 

1895” с. 
Дряновец 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.7 Подмяна на ел.инсталацията в читалището 

Закупуване на озвучителна техника. 
НЧ„Просвеще-
ние”  1911г.” 

с. Дянково 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.8 Ремонт на пода и освежаване на читалищния 

салон.Облагородяване средата около 

читалищната сграда 
 

НЧ „Извор – 1936 

г.” с. Липник 
 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12.9 Спешни ремонтни дейности в етнографски 

комплекс – цялостен ремонт на каменна 
ограда, пренареждане на керемидите по 

покривите ремонт на таваните на къщите 
 

НЧ 

„Самообразовани
е 1894” с. Побит 
камък 
 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

10 

Частичен ремонт – на покрив и библиотека, 
балатум за пода на салона, освежаване на 

НЧ „Светлина 
1928г” – 

Текущ Собствени 

средства 



 

 

* Заложените в Програмата за развитие на читалищната дейност в Община 

Разград през 2016 г. дейности могат да бъдат развивани, обогатявани и допълвани 

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

финансиране. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря от Ваше име за търпението на секретарите на читалищата, 
които бяха тук до този момент на нашата сесия. На основание чл.64 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, 

библиотеката и салона с.Мортагоново Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

11 

Ремонт на покрив, подмяна на водосточни 

тръби 

НЧ „Просвета – 

1919” с. Пороище 
 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

12 

Ремонт на покрива 
 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

13 

Ремонт – освежаване 
 

НЧ „Пробуда – 

1919г.”- с. 
Раковски 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
 Ремонт на дограма и покривна конструкция НЧ „Бузлуджа 

2010” гр.Разград 

 Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

14 

Ремонт на фасадата 
 

НЧ „Напредък 
1901” – гр. 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

15 

Ремонт на ВИК и етнографски комплекс  НЧ „Просвета-
1895г.” с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 
12. 

16 

Закупуване на озвучителна техника 
 

 

НЧ „Просвета – 

1871” – с. 
Благоево 

 Собствени 

средства 
Средства от 
проекти 

Дарения 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
обявявам 15 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№214. 

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

Относно: Изменение  на концесионен договор №160/20.06.2005 година 

между Община Разград и „БУЛ-РИБ” ООД гр.Разград.     
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Община Разград има сключен  концесионен договор с „БУЛ-РИБ” 

ООД гр.Разград за предоставяне концесия върху имот – публична 
общинска собственост № 000035 в землището на с.Осенец, представляващ  

язовир „Осенец“. Договорът е сключен за срок от петнадесет години  и 

изтича на 20.06.2020 година.Към настоящия момент концесионерът „БУЛ-

РИБ” ООД гр.Разград  изпълнява стриктно договорните си задължения и 

управлява имота с грижата на добър стопанин.Тези изводи са  отразени в 
ежегодните доклади за изпълнение на сключените концесионни договори с 
Община Разград, които са изпращани до общинския съвет. 

С молба до Община Разград концесионерът е уведомил за 
намеренията си да участва в две европейски оперативни програми: 

„Конкурентност”  в две направления и „Рибарство и аквакултури” в едно 

направление.Съгласно първата оперативна програма се предвижда 
изграждането на втори изпускателен кран  и поставяне на тръби по пътя 
над преливника на язовирната стена.По втората оперативна програма ще се 
изгради климатична станция за измерване на данните за температура на 
въздуха и на водата в язовира, киселинност и други показатели. 

Изпълнението на тези дейности ще допринесе за подобряване на 
техническото  състояние на съоръжението и допълнителното  му 
обезопасяване, което е в интерес на Община Разград като собственик на 
язовира. Задължително условие за кандидатстване по тези програми е за 
обекта, за който се кандидатства да е налице договор за срок по-дълъг от 5 

години.Този срок обаче започва да тече след приключване на проекта, т.е 
след изготвяне на документацията по проектирането и извършване на 
дейностите по него, както и одобрението им от страна на финансиращия  



орган.Обикновено за тези фази на проекта произтича за период от около 2 

години. 

Молбата е разгледана на заседание на комисията по следдоговорен 

контрол по сключени договори по реда на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, Закона за общинската собственост и Закона 
за концесиите, която е приела решение да се поиска допълнително 

становище от хидроинженер, след което да се изготви предложение до 

концедента за изменение  на  концесионния договор като се удължи  срока 
му с  пет години. 

Предвид гореизложеното и във връзка с чл.21, ал.1 т.8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.4 , във 
връзка с чл.70, ал.3, т.2 от Закона за концесиите и молба с вх.№ от 
22.02.2016 г. от управителя на „БУЛ-РИБ” ООД гр.Разград, предлагам на 
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1.Да се измени  концесионен договор № 160/20.06.2005 година 
между Община Разград и „БУЛ-РИБ” ООД  гр. Разград като се удължи  

срока на договора  с пет години. 

2.Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс към договор 

№ 160/20.06.2005 година между Община Разград и „БУЛ-РИБ” ООД  гр. 

Разград, съобразно изменението в т.1. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната е разгледана от 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 НПО и ПК по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Господин 

Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение бе подкрепен с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за околна среда. 
 



Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Докладната бе разгледана в постоянната комисия по околна среда, и 

с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържал се“, подкрепи проекта за 
решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – „БДЦ“ 

Имам два въпроса. Първия ми въпрос е след като договорът изтича 
след 4 години и са необходими 2 години за подготвяне на необходимите 
документи, нужно ли е договорът да се увеличи с 5 години? 

Втория ми въпрос е, след като се базира на чл.70 от Закона за 
концесиите, който гласи, че може да има изменение и допълнение ако е 
необходимо да има строеж или нещо подобно, или дадена инвестиция. Тая 
инвестиция не е упомената в това, което пише в докладната. Пише, че се 
кандидатства по европейски програми. Ако се откаже тази европейска 
програма или не бъде предоставена на концесионера къде влизаме в чл.70 

след като реално той няма инвестиция, а чака европейски фондове? 

Завърших. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

По отношение на годините, имаме възможност да увеличим срока с 
1/3, заради това са 5 години. А по отношение на годините, да наистина е 
така, има 4 години до приключване на  концесията и ако махнем двете 
години остават две. С възможността да му удължим с още 5 години, 

предполагам той ще попадне в обхвата на срока, който му е необходим. 

Всъщност не знам дали колегите са запознати в общи линии за 
съоръженията на язовирите, крановете или монтирането на допълнителен 

кран с възможност за изпускане на язовира е едно от изключително 

важните условия на даден язовир да бъде безопасен. Това е необходима 
инвестиция и в същото време тя струва доста средства и не всеки е готов 
да направи подобна инвестиция, за това са и тези програми.  

Втората част на въпроса беше за какви инвестиции е направил там 

ли? 

 

Г-н Владимир Димитров – „БДЦ“ 

Втората част на въпроса е… 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 



Господин Ненов, нека да отговори. 

 

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

земеделие“ 

Ако въпросът е свързан с инвестициите, в докладната записка е 
описано, че тук става въпрос за допълнителни услуги свързани с 
проследяване и контрола на показателите на водата и въздуха. Това е и 

изискването в чл.70, ал.1, т.2, където се говори за стойност на 
допълнително строителство и на допълнителни услуги с не повече от 50 на 
100 от стойността на строителството, което е заложено в договора. А в 
договора инвестиционните дейности са заложени със стойност 116 х.лв., а 
сумата по тези въпросни оперативни програми реално е 50 х.лв., с което се 
отговаря и на това условие. Основното е, че става въпрос допълнителните 
услуги са свързани с тази климатична станция, която ще бъде изградена 
там. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-н Владимир Димитров – „БДЦ“ 

Да. Господин Ненов, ако им бъде отказана тази програма ми е 
въпроса. Къде влиза тази хипотеза? Защото в чл.70 на концесиите пише, 
че: единствено може да се изменя само ако има належаща инвестиция, 
която не е включена в концесионния договор. Разбирам, че програмите са 
перфектни за язовира, обаче ако му бъдат отказани какво правим ние? 

Ограничаваме ли друг концесионер, който може да кандидатства по 

същата програма и необходимо ли е? Или по този начин не може ли на 
всеки 5 години постоянно да иска някоя програма и може да си увеличава 
така и 30 години.  

 

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

земеделие“ 

Ако получи отказ по програмите естествено, че той няма да има 
възможност да ги изпълни тези мероприятия, защото те са заложени в 
програмите. Сега, има и такъв момент на риск, но в края на краищата по-

добре да се удължи срока с 5 години на един концесионер, който реално си 

изпълнява много добре задълженията и да има възможност да направи 

нещо допълнително и полезно, отколкото да гадаем дали ще бъдат 
удовлетворени тези негови намерения. Аз не виждам какво общината може 
да загуби и в двата случая. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Други въпроси? Няма. Изказвания, предложения? Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Специално за този язовир, искам да говоря съвсем от първо лице тъй 

като две от най-хубавите ми години преминаха точно в този язовир и го 

познавам далеч преди 1989 година. И искам да Ви кажа, че… 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Значи има конфликт на интереси. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ако има такава хипотеза, то и съветника Христов е в същия 
конфликт, тъй като той го познава не по-малко добре от мен, тъй като там 

беше гарнизонното стрелбище на поделението, в което и двамата сме 
служили. 

Този язовир наистина се нуждаеше още в ония далечни години от 
изпускателен кран и от преливник, защото през една от годините, когато аз 
бях там дойдоха високи води, стана водосбор от няколко землища и 

започна да прелива през стената, където е и единствения път, който 

свързва лозята, които са на с.Осенец. Наистина, ако ние не вземем решение 
да дадем възможност концесионера да кандидатства по тези програми, по 

които могат да бъдат финансирани тези дейности. Да не сме толкова 
късогледи тъй като това е единствената възможност нашата общинска 
собственост да бъде приведена в безопасни норми, тъй като цялото село 

с.Осенец е под тази язовирна стена. Ето защо, аз смятам, че ще бъде 
недалновидно ако някой си позволи да не подкрепи и по този начин осуети 

това начинание, което ще обезопаси общинската собственост и в края на 
краищата след концесионния договор тя ще остане общинска собственост с 
тези направени по европейски програми подобрения. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения във връзка с тази докладна? Няма. 
Прекратявам дебата и пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№214. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 



на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +       с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев   + 

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 105 

 



Община Разград е собственик, съгласно АОС №221/04.12.2013 

година на имот – публична общинска собственост № 000035 в 

землището на с.Осенец, представляващ  язовир „Осенец” с площ 252, 

598 дка и граници: имоти с №№000075, 000076, 000378, 000209, 

000255.За имота  има сключен договор за концесия № 160/20.06.2005 

между Община Разград и „БУЛ-РИБ” ООД гр.Разград със срок на 

действие до 20.06.2020  година. 

С молба до Община Разград концесионерът „БУЛ-РИБ” ООД 

гр.Разград е уведомил за намеренията си да участва в две европейски 

оперативни програми „Конкурентност”  в две направления и 

„Рибарство и аквакултури” в едно направление.Съгласно първата 

оперативна програма се предвижда изграждането на втори 

изпускателен кран  и поставяне на тръби по пътя над преливника на 

язовирната стена.По втората оперативна програма ще се изгради 

климатична станция за измерване на данните за температура на 

въздуха и на водата в язовира, киселинност и други показатели. 

Изпълнението на тези дейности ще допринесе за подобряване на 

техническото  състояние на съоръжението и допълнителното  му 

обезопасяване, което е в интерес на Община Разград като собственик 

на язовира. В същото време ще се извършат допълнителни услуги, 

свързани с проследяване на контрола на показателите на водата и 

въздуха. 

Задължително условие за кандидатстване по тези програми е за 

обекта, за който се кандидатства да е налице договор за срок по-дълъг 
от 5 години. Този срок обаче започва да тече след приключване на 

проекта, т.е. след изготвяне на документацията по проектирането и 

извършване на дейностите по него, както и одобрението им от страна 

на финансиращия орган. Обикновено за тези фази на проекта изтича 

период от около 2 години. 

Представена е препоръка за инвестиционното намерение от 

инженер хидротехническо строителство, съгласно която изграждането 

на втори спирателен кран на основния изпускател на язовирната 

стена се явява задължително, съгласно техническите правила и норми. 

По отношение на инвестиционното намерение за полагане на 

допълнителни тръби по пътя към язовирната стена е изразено 

становище, че изпълнението на проекта ще намали риска от заливане 
на пътя от високи води. 

Същевременно с изграждането на климатична станция за 

измерване на данните за температура на въздуха и на водата в 

язовира, киселинност и други показатели на концесионера ще се 
възложи управлението на допълнителни услуги от обществен интерес, 
което се явява изискване на изменение на концесионния договор.  



Предвид гореизложеното и във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.4 , 

във връзка с чл.70, ал.3, т.2 от Закона за концесиите и молба с вх.№ 

АО-05-03-958-1/22.02.2016 г. от управителя на „БУЛ-РИБ” ООД 

гр.Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 26 

гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 1, 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Да се измени  концесионен договор № 160/20.06.2005 година 

между Община Разград и „БУЛ-РИБ” ООД  гр. Разград като се 
удължи  срока на договора  с пет години. 

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

договор № 160/20.06.2005 година между Община Разград и „БУЛ-РИБ” 

ООД  гр. Разград, съобразно изменението в т.1. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№215. 

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

Относно: Определяне цени за паша на селскостопански животни  

в горските територии- общинска собственост. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Пашата на селскостопански животни в горските територии - 

общинска собственост се извършва след заплащане на цена за 
календарната година, определена с решение на Общинския съвет. Имайки 

предвид, че съгласно разпоредбите на ЗГ са определени цени за пашата на 
селскостопански животни в горските територии- държавна  собственост 
със заповеди на министъра на земеделието и храните, предлагам 

Общинският съвет да определи цените за паша в същите размери. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА и чл. 123, ал. 1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/, предлагам на 
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 



1. Определя цени за паша на селскостопански животни в горските 
територии- общинска собственост за 2016 год., както следва: 

1.1. За едър рогат добитък- 1.50 лв/бр.; 

1.2. За коне, катъри, магарета и мулета-0.80 лв/бр.; 

1.3. За овце- 0.30 лв/бр.; 

1.4. За кози или ярета- 0.30 лв/бр. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в 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 НПО и в ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство. Госпожо Димитрова, за 
постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. 
Докладната записка е получила пълна подкрепа от постоянната 

комисия по бюджет и финанси, като 7 общински съветника са гласували 

„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение беше подкрепен с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо председател. 

След обширни дебати, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 



Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Докладната записка бе разгледана на постоянната комисия по околна 
среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“, бе подкрепена. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Няма 
желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към 

гласуване на докладна записка с вх.215. Моля гласувайте. 
 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 106 

 

Съгласно изискванията на Закона за горите /ЗГ/, пашата на 

селскостопански животни в горските територии- общинска 

собственост се извършва след заплащане на цена за календарната 

година, определена с решение на Общинския съвет. Имайки предвид, 

че съгласно разпоредбите на ЗГ са определени цени за пашата на 

селскостопански животни в горските територии- държавна  

собственост със заповеди на министъра на земеделието и храните, е 
направено предложение от кмета на Община Разград Общинският 

съвет да определи цените за паша в същите размери. 

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

от ЗМСМА и чл. 123, ал. 1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/, Общински 

съвет Разград, с 31 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 

няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя цени за паша на селскостопански животни в 

горските територии- общинска собственост за 2016 год., както следва: 

1.1. За едър рогат добитък- 1.50 лв/бр.; 

1.2. За коне, катъри, магарета и мулета-0.80 лв/бр.; 

1.3. За овце- 0.30 лв/бр.; 

1.4. За кози или ярета- 0.30 лв/бр. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 



С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№216. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Определяне на годишен план за паша, даване на 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално 

ползване   на територията на община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Със свое Решение №71 по Протокол № 6/29.02.2016 година 
Общински съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за тази 

стопанска 2016/2017 година. Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е необходимо 

Общинския съвет  да приеме всяка година с, което  

1. Да се определи годишния план за паша; 
2. Да даде съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за 

общо и индивидуално ползване; 
3. Да определи задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържането и на съответното екологично състояние. 
Към решението, което Ви предлагаме е приложен списък на 

земеделските стопани, както и техните сдружения, регистрирани като 

юридически лица и отглежданите от тях животни. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.37о, ал.4 и ал.5  от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, Ви предлагаме проект за решение, с 
което: 

1. Се приеме годишния план за паша на общинските мери и пасища, 
както казах то е Приложение №1 към докладната. 

2.Да се даде съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване. 
3. задължителен елемент е да се определят задълженията на 

Общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата от 
общинския поземлен фонд, които са разписани в самата докладна.  

4.Приемане списък с данни за земеделските стопани и отглежданите 
от тях животни, които също са Приложение №2 към докладната записка. 



Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и в ПК по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Проекта за решение бе подкрепен с 6 гласа „ЗА“, „против“ - няма 
„въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта беше 
одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“, бе 
подкрепен проекта за решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Няма въпроси. 

Заповядайте. 
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо заместник кмет, 
Община Разград издава ли разрешителни върху пасищата, които са 

общинска собственост да се строят съоръжения тип електронен пастир? 



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

С тези ползватели, които са посочени в списъка се сключва 
конкретен договор със всеки един от тях. В тях, доколкото знам от 
общинската администрация, това е забранено. Изрично е предвидено в 
договорите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Този отговор предизвика един друг въпрос. Госпожо Георгиева, в 
Приложение №1 на страница трета от докладната записка, в точка четвърта 
изрично е записано от Вас, като вносител: Пасища, които са в 
непосредствена близост до водопойни места да не се ограждат и да не 
възпрепятстват водопоя на животните. Тълкуването на тази разпоредба 
означава, че по аргумент-контрарио, както казваме ние юристите за 
останалите терени няма забрана. Разсейте това съмнение, защото утре 
някой животновъд ще направи някакво такова мобилно устройство да си 

огради с електронен пастир площите, които са му предоставени за 
индивидуално ползване.  

 

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

Освен, че в договорите на всеки конкретен ползвател, това е 
предвидено като тяхно задължение, аз съм го виждала и в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, т.е. става дума за 
законова регламентация, която няма как да бъде избегната. Тоест във 
всички случаи забраната съществува. Те трябва да са свободни за ползване 
от всички свободни животни, които имат достъп до тях. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

С други думи, ние сега разчитаме на Вашата „джентълменска дума“, 

че общинската администрация няма да допуска ограждане с електронен 

пастир? Така ли изглеждат нещата? 

 

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

Не става дума за „джентълменска дума“, а за договорни 

взаимоотношения. Аз мисля, че това е различно от това просто да си 

говорим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Няма такива. Изказвания, предложения? Няма 
желаещи да направят изказвания или предложения във връзка с тази 



докладна. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№216. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +       с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 

 

Със свое Решение №71 по Протокол № 6/29.02.2016 година 

Общински съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2016/2017 година. В изпълнение на решението списъкът 

на имотите за индивидуално ползване беше сведен за информация в 

кметствата и публикуван на интернет страницата на общината. 

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

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са 

подали  в срок до 10 март  изискуемите документи до кмета на 

общината, необходими за кандидатстване за ползване на пасищата, 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 

2016/2017 година. 

Предстои приемането на ново решение от Общинския съвет за 

предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 

ливадите, съгласно разпоредбата на чл.37о, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, което се приема 

ежегодно и  съдържа: 

1. годишен план за паша; 

2. съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и 

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

на мерите, пасищата и ливадите. 
Към решението се прилага списък с данни за земеделските 

стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица и 

отглежданите от тях животни. 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, чл.37о, ал.4 и ал.5  от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишен план за паша на общинските мери и пасища- 

Приложение №1. 

2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване. 



3.Определя задълженията на Общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, 

както следва: 

3.1. Общината се задължава: 

- да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и 

пасища от земеделските стопани или техните сдружения  за пашуване 
на притежаваните от тях животни; 

-да предоставя периодична информация и методически указания 

на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и 

опазване на мерите и пасищата. 

3.2. Ползвателите се задължават: 

3.2.1 Да ползват и поддържат общинските мери и пасища, 

съобразно годишния план за паша. 

3.2.2.Да осигуряват стриктно прилагане на технологични и 

организационни мероприятия относно: 

-повърхностно подобряване на терена; 

- подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на 

минералното торене; 
- борба с плевелите и вредната растителност; 

-подсяване на деградирали  мери и пасища ; 

- основно подобряване на мерите и пасищата при 

нископродуктивни естествени тревостои; 

- напояване на мери и пасища /там където условията 

позволяват/; 

- поддържане на мерите и пасищата чрез традиционни 

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

отглежданите от тях животни- Приложение №2. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 
Приложение №1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ПАША НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2016 Г. 

 

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

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



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

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

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

- Обща площ на пасищата в общината от ОПФ –  39 267,075 дка, 
разпределени по землища, както следва: 

1. гр. Разград – 7470,996 дка; 

2. с. Гецово – 2548,298 дка; 

3. с. Пороище – 2097,587 дка; 

4. с. Балкански – 2696,534 дка; 

5. с. Благоево – 1938,594 дка; 

6. с. Дряновец – 2458,699 дка; 

7. с. Дянково – 2248,676 дка; 

8. с. Киченица – 425,789 дка; 

9. с. Липник – 631,246 дка; 

10. с. Мортагоново – 2784,785 дка; 

11. с. Недоклан – 495,233 дка; 

12. с. Осенец – 1434,500 дка; 

13. с. Побит камък – 3168,541 дка; 

14. с. Радинград – 924,823 дка; 

15. с. Раковски – 2546,094 дка; 

16. с. Ушинци – 1085,102 дка; 

17. с. Черковна – 1007,729 дка; 

18. с. Ясеновец – 1260,180 дка; 

19. с. Топчии – 1372,396 дка; 

20. с. Островче – 671,318 дка. 

6. Общинска администрация – Разград предлага за ползване на пасищата по 

землища, гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както 
следва: 

• За землището на гр. Разград  - 1981,987 дка - за индивидуално ползване;  

• За землището на с. Гецово – 1451,557 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Пороище – 959,943 дка -  за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Балкански – 1118,799 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Благоево – 840,178 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Дряновец – 1335,445 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Дянково – 1604,074 дка - за индивидуално 

ползване; 



• За землището на с. Киченица – 361,552 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Липник – 435,751 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Мортагоново – 1294,147 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Недоклан – 167,732 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Осенец – 674,337 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Побит камък – 2538,478 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Радинград – 738,928 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Раковски – 1462,990 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Ушинци – 454,184 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Черковна – 195,638 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Ясеновец – 592,767 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Топчии – 517,283 дка - за индивидуално 

ползване; 

• За землището на с. Островче – 146,629 дка - за индивидуално 

ползване. 
 

 

Приложение № 2 

 

СПИСЪК  

с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни: 

 

1. ЕТ„Рита-СД-Стефан Станев” гр.Разград, рег. животновъден обект в с. 
Балкански; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 15 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 5 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  



7 Коне над 6-месечна възраст 1 

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 21 

 

2. Катя Жекова Дечкова, с. Балкански; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст 12 

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 12 

 

3. Ива Асенова Иванова, с. Ушинци; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 10 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 10 

 

4. Мелиха Айдън Сюлейманова, с. Раковски; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  



5 Овце 82 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 82 

 

5. Данчо Петков Дацков, с. Раковски; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 99 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 99 

 

 

6. „Бултекс – 69“ ЕООД гр. Разград, рег. животновъден обект в с. Раковски; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 39 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 32 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 71 

 

7. Нихат Хюсеин Наим, с. Раковски; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 11 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 6 



3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 2 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 19 

 

8. Ивелина Христова Стоянова, с. Радинград; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 65 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 65 

 

9. Гюнер Айнур Мехмед, с. Ясеновец; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 7 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 7 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 14 

 

 

10. Ивелина Христова Стоянова, с. Гецово;  

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 



1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози 26 

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 26 

 

11. Ахмед Мехмед Мехмед, с. Побит Камък; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 42 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 42 

 

12. Ивелина Русева Добрева, с. Гецово; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 32 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 4 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 36 

 

13. Николай Георгиев Иванов, с. Гецово; 

№ по Видове пасищни селскостопански Брой животни от всеки 



ред животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 

години 

 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 

години 

 

5 Овце 61 

6 Кози 14 

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 75 

 

14.  Руси Коцев Русев, с. Дряновец; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 70 

6 Кози 4 

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 74 

 

15. Пламена Петева Йорданова, с. Топчии; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 1 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 90 

6 Кози 18 

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 109 



 

16. Сергей Даков Русев, с. Топчии; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 7 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 15 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 181 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 203 

 

17. Небахат Расимова Раимова, с. Липник; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 65 

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 65 

 

18. Натике Раим Кадир, с. Дянково; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 32 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 24 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  



10 Катъри  

11 ОБЩО: 56 

 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№217. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продължаване срока на договор за наем за жилищен 

имот – частна общинска собственост. 

Заповядайте.  
 

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

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници, 

Госпожо председател, 

С договор от 2010 г.,  на който изтича, в общинско жилище, което се 
намира в ж.к .„Орел”, бл.17 на втори етаж е настанен Валерий Маргаритов 
Янков. Както споменах договора изтича, той е изряден платец през 
всичките години, те са 6 през които е бил наемател на общинското 

жилище. Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на разгледа  неговото 

заявление, с което той разбира се желае да му бъде продължен договора за 
наем до възможните 10 години и се произнесе с положително становище. С 

оглед на, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, 

чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград, Ви предлагаме проект за решение, с което: 

   1. Да бъде продължен срока на договора за наем от 2010 г. на 
Валерий Маргаритов Янков /двучленно семейство/ - наемател на общинско 

жилище в гр.Разград, ж.к.„Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4, ет.2  /тристаен 

апартамент/  до 03.05.2020 година. 
   2. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 норми за жилищно задоволяване, 
при възможност на наемателя да му бъде предоставена гарсониера. В 

противен случай да се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 за утрояване 
на месечния наем.  

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

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



етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 
за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържали се“, проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Няма желаещи да зададат 
въпроси. Изказвания и предложения относно тази докладна записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№217. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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 не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  +  с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев  +  

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   



20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 108 

 

  С договор от 03.05.2010 г.,  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к .„Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4, ет.2 е настанен Валерий 

Маргаритов Янков.  

  Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление 
от наемателя с вх.№ АО-05-03-2194 от 08.03.2016 г. за продължаване на 

наемните правоотношения. Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград е разгледала подаденото заявление и е 
установила, че лицето отговаря на условията за продължаване срока 

на договора за наем и към настоящия момент няма неразплатени 

задължения.  

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 

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

общински жилища, Общинският съвет Разград, след поименно 

гласуване с 23 гласа „ЗА”, „против” – 2, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

  1. Продължава срока на договора за наем от 03.05.2010 г. на 

Валерий Маргаритов Янков /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к.„Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4, ет.2  

/тристаен апартамент/  до 03.05.2020 година. 



  2. Поради  настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

норми за жилищно задоволяване, при възможност на наемателя да му 

бъде предоставена гарсониера. При липса на свободна такава, да се 
приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. 

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

продължаване срока на договора за наем на наемателя по точка 1 и 

сключи анекс към договора. 

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

  Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№218. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в 

с.Дряновец, чрез публичен търг по реда на Закона за общинската 

собственост. 

 

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

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик  на поземлен №684, с площ 

1061,00кв.м., ведно с построените в него сгради: Фурна със ЗП – 

273,28кв.м. и Гаражи със ЗП – 56,25 кв.м., които се намират в кв. 32, по 

кадастралния план на с.Дряновец. Имотът е включен в програмата за 
продажба на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2016г.     Изготвена е пазарна оценка за 
имота, която е в размер на 16522,00лв., при данъчна такава 9468,40лв. 
Имота, както казах беше включен за продажба и е проявен интерес, поради 

което ние Ви предлагаме на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8 

ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26 

ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост проект за решение с, което: 



Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот 
частна-общинска собственост, представляващ поземлен имот №684, с 
площ 1061,00кв.м., ведно с построените в него сгради, при начална оценка 
на имота в размер на 16522,00лв. без ДДС, при данъчна оценка  9468,40 лв.  

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 
за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№218. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   



10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +         с   вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 

 

Община Разград е собственик  на поземлен №684, с площ 

1061,00кв.м., ведно с построените в него сгради: Фурна със ЗП – 

273,28кв.м. и Гаражи със ЗП – 56,25 кв.м., в кв. 32, по кадастралния 

план на с.Дряновец, общ.Разград, ул.”Йордан Стоянов”№31, актуван с 
АОС №2732/09.03.2016г.   

Имотът е включен за продажба в програмата на ОбС Разград за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.     
Изготвена е пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД гр.Разград - 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат 

рег.№900300013/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 16522,00 лв. (шестнадесет хиляди 

петстотин двадесет и два лева), без ДДС.  Съгласно удостоверение с 
изх.№6705000946/09.03.2016г.  данъчната оценка за имота е 9468,40 лв. 



(девет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и четиридесет 

стотинки).  

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

ЗМСМА; чл.8 ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.26, ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване с 24 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали 

се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 

№2732/09.03.2016г., представляващ поземлен имот №684, с площ 

1061,00кв.м., ведно с построените в него сгради: Фурна със ЗП – 

273,28кв.м. и Гаражи със ЗП – 56,25 кв.м., в кв. 32, по кадастралния 

план на с.Дряновец, общ.Разград, ул.”Йордан Стоянов”№31,  при 

граници: ул.”Йордан Стоянов”;  улица; имоти 395 и 393, с начална 

тръжна  цена определена от оценител на имоти, в размер на 

16522,00лв. (шестнадесет хиляди петстотин двадесет и два лева), без 
ДДС, при данъчна оценка  9468,40лв. (девет хиляди четиристотин 

шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки). 

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

сключи договор въз основа на резултата от проведения  търг. 
3 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград 

 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№219. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот, с 
идентификатор 61710.505.7222 по Акт №890/20.01.2011 година за 

частна общинска собственост и кадастралната карта на град Разград 

по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с 
тайно наддаване. 



Заповядайте. 
 

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

Уважаема госпожо председател, 

Госпожи и господа общински съветници, 

В ОП „Бизнес зона „Перистър” град Разград е получено заявление за 
инвестиционно намерение с искане за учредяване право на строеж в ПИ с 
идентификатор 61710.505.7222 по кадастралната карта на град Разград. 

Предложението е за изграждане на 8 /осем/ броя гаражни клетки със 
застроена площ до 440,00 кв. метра. Инвестиционният проект е на 
стойност не по-малко от 180 000,00 /сто осемдесет хиляди/ лева със срок за 
изграждане до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на 
договора за учредяване на право на строеж, разкриване на 7 /седем/ броя 
работни места, които следва да се поддържат в рамките на 1 година.  
Предложението беше разгледано на заседание на комисията по чл.2 от 
Наредба №21 на Общински съвет, която предложи на кмета да бъде 
вносител на докладна записка за провеждане на процедура за публичен 

търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж върху посочения 
поземлен имот. 

С оглед на гореизложеното Ви предлагаме проект за решение с, 
което: 

Да се проведе публичен търг  с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба №2 на Общински съвет, за учредяване на безсрочно 

право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим 

имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор №61710.505.7222, по Акт за частна общинска собственост 
№890/20.01.2011 година, с площ от  2 886,00 /две хиляди осемстотин 

осемдесет и шест/ квадратни метра по кадастралната карта на гр.Разград, с 
адрес: град Разград, улица „Мебелна” №9. Началната тръжна цена е 
20 174,00 лева , която е определена от независим оценител на недвижими 

имоти, при данъчна оценка  11 560,50 лева .  
Тръжните условия да бъдат следните: 
- Застроена площ на новоизградената сграда - до 380,00 квадратни 

метра. 
- Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж. 

- Предназначението: производствен, складов обект.   

- На следващо място срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - 
да бъде до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на 
договора. 

- Както и да има Разкриване на не по-малко от 7 /седем/ броя работни 

места в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и тяхното 

запазване  за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 
Благодаря.  



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 
за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, проекта беше 
одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Няма 
въпроси. Изказвания, предложения? Няма желаещи за такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№219.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +         с   вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   



17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 110 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот-частна 

общинска собственост, по Акт №890/20.01.2011 год. за частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор №61710.505.7222, по кадастралната карта и 

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

ул.”Мебелна” №9, с площ от 2 886,00 кв.м., с трайно предназначение 
на територията: „Урбанизирана” с начин на трайно ползване:  „За 

друг вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона 

„Перистър” гр.Разград стратегически цели, е необходимо учредяване 
на ограничени вещни права върху поземлените имоти, находящи се на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на представители 

на бизнеса под различни форми. За учредяване право на строеж в 

поземлен имот с идентификатор №61710.505.7222  има проявен 

инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл.2, ал.3 от 

Наредба №21 на Общински съвет за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на територията на Бизнес зона 

„Перистър” гр.Разград, определена със Заповед №30 от 14.01.2016 

година на кмета на Община Разград, на свое заседание, проведено на 



24.03.2016 година, предлага да се проведе процедура за публичен търг с 
тайно наддаване за учредяване на право на строеж върху посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  в поземлен 

имот с идентификатор №61710.505.7222, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 380,00 /триста и осемдесет/ квадратни 

метра за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, с рег.№900300013/14.12.2009 година на 

Камарата на независимите оценители, която е в размер на     

20 174,00 лева /двадесет хиляди сто седемдесет и четири лева/, без ДДС. 

Съгласно удостоверение изх.№6705001233/28.03.2016 година, издадено 

от Община Разград, данъчната оценка на  правото  на  строеж  в  

поземления имот с  идентификатор  №61710.505.7222  е   11 560,50 лева 

/единадесет хиляди петстотин и шестдесет лева и 50 ст./.  

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

ал.1 от ЗМСМА,  чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба №21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във вр. с чл. 33, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет - Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска 

собственост, Общински съвет- Разград, след поименно гласуване с 23 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1.Да се проведе публичен търг  с тайно наддаване по реда на 

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

учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 

застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.505.7222, по 

Акт №890/20.01.2011 година за частна общинска собственост, с площ 

от  2 886,00 /две хиляди осемстотин осемдесет и шест/ квадратни метра 

по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: 
град Разград, улица „Мебелна” №9, община Разград, област Разград. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Съседи: 

ПИ №№61710.505.339,  61710.505.7224, 61710.505.7247, 61710.505.7232, 

при  начална тръжна 20 174,00 лева /двадесет хиляди сто седемдесет и 

четири лева/, определена от независим оценител на недвижими имоти 



и данъчна оценка  11 560,50 лева /единадесет хиляди петстотин и 

шестдесет лева и 50 ст./, при следните тръжни условия: 

1.1.Застроена площ на новоизградената сграда - до 380,00 /триста 

и осемдесет/ квадратни метра, която да отговаря на изискванията на 

Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с 
Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за 

застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2.Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3.Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект.  

1.4.Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране 
и/или паркиране в границите на поземления имот, в който е 
придобито правото на строеж. 

1.5.Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6.Разкриване на не по-малко от 7 /седем/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им  за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2.Възлага на кмета на Община Разград, да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед  

и сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване  в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№220. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в 

с.Осенец, чрез публични търгове по реда на Закона за общинската 

собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 



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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на два поземлени имота, които се 
намират в с.Осенец, Община Разград, а именно: 

- поземлен имот №946, с площ 2255,00 кв.м.,  

- поземлен имот №947, с площ 6950,00 кв.м.,  

Двата находящи се в кв.16 по кадастралния план на с. Осенец. 

Имотите бяха включени в програмата за продажба на Общинския съвет за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за настоящата 
година. Проявен е интерес за тяхното закупуване , изготвени са пазарни 

оценки, които са в размер на: - 10625,00лв., без ДДС за първия поземлен 

имот, и 32747,00лв., без ДДС за втория поземлен имот. Като данъчната 
оценка на последния е в размер на 28599,90 лв. 

С оглед на гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА; чл.8 ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.26 ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински съвет 
Разград, Ви предлагаме проект за решение, с което: 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване  за продажба 
на имоти – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. Поземлен имот №946, в кв. 16, по кадастралния план на 
с.Осенец, , с площ 2255,00 кв.м. с   начална тръжна  цена определена от 
оценител на недвижими имоти, в размер на 10625,00лв. без ДДС, при 

данъчна оценка  9279,60 лв. 
1.2. Поземлен имот №947, в кв. 16, по кадастралния план на 

с.Осенец, общ.Разград, с площ 6950,00 кв.м. с   начална тръжна  цена 
определена от оценител на недвижими имоти, в размер на 32747,00лв., при 

данъчна оценка  28599,90 лв.  
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Господин Монев, постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Няма желаещи да зададат 
въпроси. Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх.№220. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва     

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов не участва   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   



30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 111 
 

Община Разград е собственик  на поземлени имоти: 

• поземлен имот №946, с площ 2255,00 кв.м., в 

кв.16, по кадастралния план на с.Осенец, общ.Разград, с 
адрес ул.”Стара планина”2а, актуван с АОС 

№2738/30.03.2016г.;  
• поземлен имот №947, с площ 6950,00 кв.м., в 

кв.16, по кадастралния план на с.Осенец, общ.Разград с 
адрес ул.”Рила”1а, актуван с АОС №2739/30.03.2016г.;  

Имотите са включени за продажба в програмата на ОбС Разград 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2016г.    Изготвени са пазарни оценки за тях от „Регпал”ЕООД - 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат 

рег.№900300013/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в 

България, които са в размер на:  

- 10625,00лв. (десет хиляди шестстотин двадесет и пет лева), без 
ДДС за поземлен имот №946, в кв.16, с.Осенец, ул.”Стара планина”2а, 

при данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение с 
изх.№6705001245/29.03.2016г., в размер на 9279,60 лв. (девет хиляди 

двеста седемдесет и  девет  лева и шестдесет стотинки). 

 - 32747,00лв. (тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и 

седем лева), без ДДС за поземлен имот №947, в кв.16, с.Осенец, 

ул.”Рила”1а, при данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение 
с изх.№6705001279/29.03.2016г.,  в размер на 28599,90 лв. (двадесет и 

осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки). 

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

ал.1 от ЗМСМА; чл.8 ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.26 ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване с 21 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

 



Р Е Ш И: 
 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване  за 

продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. Поземлен имот №946, в кв. 16, по кадастралния план на 

с.Осенец, общ.Разград, с площ 2255,00 кв.м. и адрес ул.”Стара 

планина”2а, при граници: ул.”Стара планина”; улица, имот №947; 

парцел I-”За озеленяване”,  актуван с АОС №2738/30.03.2016г., с   
начална тръжна  цена определена от оценител на имоти, в размер на 

10625,00лв. (десет хиляди шестстотин двадесет и пет лева), без ДДС, 

при данъчна оценка  9279,60 лв. (девет хиляди двеста седемдесет и  

девет  лева и шестдесет стотинки). 

1.2. Поземлен имот №947, в кв. 16, по кадастралния план на 

с.Осенец, общ.Разград, с площ 6950,00 кв.м. и адрес ул.”Рила”1а, при 

граници: ул.”Рила”, улица; имоти №946; парцел I-”За озеленяване” , 

актуван с АОС №2739/30.03.2016г., с   начална тръжна  цена 

определена от оценител на имоти, в размер на 32747,00лв. (тридесет и 

две хиляди седемстотин четиридесет и седем лева), без ДДС, при 

данъчна оценка  28599,90 лв. (двадесет и осем хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки). 

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

сключи договори въз основа на резултатите от проведените търгове. 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№221. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост 

№61710.504.4925 по кадастралната карта на гр.Разград на 

собствениците на законно построените в него сгради – Орхан Ридван 

Акиф и Рузия Юсмян Акиф. 

Заповядайте. 
 

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

Благодаря. 



Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

№61710.504.4925 по кадастралната карта на гр.Разград. В имота са 
изградени законно построени сгради, които са собственост на физически 

лица- Орхан Ридван  Акиф и Рузия Юсмян Акиф. Получена е молба от 
собствениците на сградите за закупуването на имота. 

Същата молба  беше разгледана на заседание на комисията по чл.2 от 
Наредба №2, която се  произнесе с положително становище. 

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.28а от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, Ви предлагаме проект 
за решение с, който: 

Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.504.4925 по 

кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 424 кв.м., на Орхан Ридван  

Акиф и Рузия Юсмян Акиф, собственици на законно построени в имота 
сгради, на цена в размер на 12589,00лв.,  представляваща пазарната оценка 
на имота, определена от лицензиран оценител, при  данъчна оценка в 
размер на 5 359,40 лв. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Няма въпроси. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№221. Моля гласувайте. 



 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва     

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 112 



 

Съгласно нотариални актове: №18, том V,  дело №1786 от 

1992год. на Разградски районен съд и №40, том 1, рег.№440, дело 

017/2000год. на Росица Кирилова-нотариус с рег.№380 по регистъра на 

Нотариалната камара Орхан Ридван  Акиф и Рузия Юсмян Акиф са 

собственици на сгради, находящи се в   поземлен имот с 
идентификатор №61710.504.4925 по кадастралната карта на 

гр.Разград, с адрес: ул.”Южен булевард” №76, с площ от 424 кв.м. 

Имотът е актуван с АОС №2725/04.02.2016год. Сградите са законно 

построени.  С молба до Община Разград с вх.№94-00-

2416/30.11.2015год. собствениците  на сградите са поискали да закупят 

гореописания имот. 

Изготвена е оценка от „Регпал”ЕООД-оценител на недвижими 

имоти, съгласно сертификат рег.№900300013/14.12.2009г. на Камарата 

на независимите оценители в България, която е в размер на 

12589,00лв./дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет лева/. 

Съгласно удостоверение с изх.№6705000413/04.02.2016год. на Община 

Разград данъчната оценка за имота е  5 359,40лв./пет хиляди триста 

петдесет и девет лева и четиридесет  стотинки/. 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 23 

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

 

Р Е Ш И: 
 

1.Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС №2725/04.02.2016год., представляващ 

поземлен имот с идентификатор №61710.504.4925 по кадастралната 

карта на гр.Разград, с адрес: ул.”Южен булевард” №76, с площ от 424 

кв.м., при граници на имота: поземлени имоти №№61710.504.4931, 

61710.504.4926, 61710.504.4923, 61710.504.4924 и 61710.504.57 на Орхан 

Ридван  Акиф и Рузия Юсмян Акиф, собственици на законно 

построени в имота сгради, на цена в размер на 12589,00лв./дванадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет лева/, представляваща пазарна 

оценка на имота, определена от оценител на имоти, при  данъчна 

оценка в размер на 5 359,40лв. 

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

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



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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№222. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Разград за 2017 г. 

Заповядайте господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение № 150 по Протокол № 12 от 29.05.2012 г. заседание на 
Общински съвет Разград е приета Общински стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Разград  за периода 2012-2016. 

В съответствие с чл.36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане, за реализирането на Общинската стратегия е 
необходимо ежегодно след съгласуване с Дирекция „Социално 
подпомагане“ и с Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално 
подпомагане, общинските съвети да приемат годишни планове, които 
съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата 
календарна година, а именно: брой, вид и капацитет на социални услуги, 

които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на 
територията на общината; източници на финансиране на социалните услуги; 

ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги; други 

дейности за развитие на социалните услуги. 

Годишните планове се предоставят на Изпълнителният директор на 
Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално 
подпомагане. 

В изпълнение на нормативните изисквания, от представители на 
общинска администрация Разград е изготвен Проект на Годишен план за 
развитие на социалните услуги на общинско равнище за 2017 г., който е 
съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград и с 
Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане на 
проведено на 12.04.2016 г. заседание. 

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам да вземете следното 
решение: 



Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Разград за 2017 г., съгласно приложението към настоящата докладна 
записка. 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  

 

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

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Господин Монев, за постоянна комисия по законност. 
 

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

Едно уточнение само бих помолил. Налага се да променим… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Нека да докладват за комисиите и след това ще внесете промените, 
от които има нужда. Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С  4 гласа „ЗА“, без „против“ и  3 - „въздържали се“, проекта за 
решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Петров, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 10 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Хасанов, за да направите уточненията.  
 

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

Към „Новоразкриващи се социални услуги, т.24 и т.25, които са две 
услуги Център за ранна интервенция на уврежданията и Общностен център 

за деца и семейства се обединяват в една, която ще бъде т.24 Услуги за 
ранно детско развитие. Те са по проект „Превенция на социалното 

изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Разград“. 



Това довежда до промяна на старата т.26, да стане т.25, т.27-т.26, т.28 става 
т.27, както и т.29 става т.28.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е? 

 

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

Това е, да. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Един въпрос имам. В т.2., където е Дома за стари хора в гр.Разград е 
посочено, че капацитета в момента е 80 места, и отдолу в скоби 

„намаляване на 70 места“, т.е. с тенденция за намаляване. Какво налага 
това намаляване? Още повече, доколкото знам и не само аз, обикновено 

има десетки молби на чакащи да бъдат настанени в този дом и там за 
съжаление всички знаем, че настаняването се случва само, ако някой по 

биологични причини си замине. Тоест има нужда от тази услуга и дори 

според мен от увеличаване на капацитета. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпроса? Господин Хасанов, заповядайте. 
 

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

Намаляването е поради следното съображение – тъй като в момента 
средствата за стандарта за осъществяване на тази дейност не достигат и 

има предложение за преструктуриране до 15, не намаляване. Капацитета се 
запазва пак 80, но се извършва друга услуга, за която държавния стандарт 
предвижда по-голям размер на субсидии. С оглед на това, а не намаляване 
от 80 на 70. Значи, капацитета като цяло се задържа, ще има 
преструктуриране само на 10 места или 15, ако позволява. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Това е в рамките на сега съществуващото помещение, което ползват 
Дома за възрастни. Преструктуриране на част от легловата база в друга 
услуга. Това ли имате предвид?  

 

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

Точно така.  
 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Аз няма да навлизам в такава конкретика, просто искам, тъй като съм 

доста далеч от тази тематика, да попитам само грешка ли има някаква или 

това са 19 такива социални услуги? Всичко това е на някакъв бюджет на 
гърба на данъкоплатеца.  

 

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

Всички тези дейности, които се осъществяват на територията на 
общината са делегирани държавни дейности и са по проекти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Няма въпроси. Имате ли желание за изказвания и 

предложения по така поднесената Ви докладна записка? Заповядайте.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо Радославова, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Аз искам да направя две предложения за известни изменения по тази 

докладна записка. Първото ми предложение, предлагам да се промени 

текстът на т.19, отворете моля Ви, която в табличен вид е дадена. Вид 

дейност, услуга-мярка, да бъде допълнен и да стане: Център за социална 
рехабилитация и интеграция на възрастни хора/Консултативен център по 

проблемите на домашно насилие, капацитет 40 места. Да стане освен 

Консултативен център по проблемите на домашно насилие, капацитет 40 

места. Към него да се допълни и Център за социална рехабилитация и 

интеграция на възрастни хора. После ще Ви кажа защо и какво имам 

предвид. А към действащите социални услуги да се включи освен това 
първото, което е написано: Комплекс за социални услуги за 
представителите на целевите групи от област Разград, ориентирани към 

индивидуалните нужди на потребителите да се включи още: Предоставя 
експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 

извършители на домашно насилие от Община Разград; Развива 
специализирана служба за жертви на домашно насилие и извършители на 
домашно насилие за изпълнение на мерките по чл.5, ал.1, т.5 и 6 от Закона 
за защита срещу домашно насилие; Специализираните услуги включват 
социална подкрепа, консултиране, рехабилитация и юридическо 

представителство на жертвите на домашно насилие; ЦСРИ – Социална 
услуга, предоставяна в общността, включваща разнообразни 

консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и 



обучение за водене на самостоятелен живот. И последно, Целеви групи: 

жертви на домашно насилие и извършители на домашно насилие от област 
Разград, както и техните семейства.  

Аз после ще го дам това и в писмен вид. Сега, какви са ми мотивите. 
Центърът за превенция на домашно насилие има две имена и за това 
предлагам да се изпише с цялото име. Не само Консултативен център по 

проблемите на домашно насилие, но и Център за социална рехабилитация 
и интеграция на възрастни хора, с чертичка или с тиренце. Понеже така е 
записано в сега действащата социална стратегия на Община Разград и 

трябва да се цитира точно името. Тя стратегията е действаща от 2016 г., но 

все пак нали това трябва да е в съответствие с нея.Защото Консултативния 
център отговаря на профила на социалната услуга и затова от Община 
Разград така е записана и в сега действащата стратегия по препоръка, 
мисля на РДСП.  

То става дума за две социални услуги- Консултативен център по 

проблемите на домашно насилие /ЦСРИ/ и Кризисен център, които са 
свързани помежду си и е добре да се управляват от един персонал, понеже 
държавния стандарт е малък и не може да се издържат отделно. Това са 
свързани иновативни услуги. 

А в графата „Описание на дейността“ подробно съм разширил и 

подробно предлагам да се разпишат тези дейности по социалната услуга, 
защото това е така съгласно Закона за защита от домашно насилие, който е 
специален и се прилага по тази тема от 2005 г. Тъй че тук е добре да се 
вкара малко прецизност. Това ми е първото предложение. 

Второто ми предложение е по отношение на т.26, която господин 

Хасанов с тези поправки, които той каза, ще стане т.25. Става дума за 
Кризисен център с капацитет 10 места. Аз предлагам, като изпълняваща 
организация да бъде посочено и Сдружение „Център на НПО-Разград“. 

Какви са ми мотивите. Първо, сдружението разполага с капацитет за 
изпълнение на услугата и освен това на предишна сесия, ако си спомняте, 
ние гласувахме за предоставяне на помещения тъкмо за тази цел. В 

момента това сдружение очаква финансиране по проект за тази цел, тъй че 
е логично да се реализира дейността, за която сме гласували вече веднъж с 
предоставянето на помещения. Просто не е логично, не може нали – 

веднъж помещение, после за какво сме го давали след като няма да го 

включваме. И в този случай, трябва да изтъкнем, че двете услуги са 
свързани и е добре да се предоставят с един и същи персонал в една и съща 
сграда.  

Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Господин Ханчев, само едно уточнение ако ми позволите. Всъщност 
в тази последна графа: Изпълняваща организация, отговорник, във връзка с 
второто Ви предложение. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

В т.26, която евентуално може да стане т.25.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Която стана т.25 по желание на вносителя.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вие предлагате да стане Община Разград и „Център НПО-Разград“. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Даже е по логично да остане само „Център НПО-Разград“. Добре, 
Община Разград и „Център НПО-Разград“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Това беше важно да го уточним … 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Това е във връзка с взетото наше предходно решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега, Таня Костова ще внесе уточнение тъй като този план се 
съгласува. Заповядайте, госпожо Костова. 

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

Искам да внеса уточнение, че така предложените социални услуги  за 
разкриване през следващата 2017 г. предварително се съгласуват с 
Обществения съвет преди да се представят на Общинския съвет за 
разглеждане. За приемането на годишния план има регламентиран срок 30 

април, който е добре Община Разград да спази, първо. Второ, социалните 
услуги, могат да бъдат държавно делегирани дейности и да се управляват 
от неправителствени организации. Тоест, ако Център на НПО иска да 
управлява дадена социална услуга, може да кандидатства за нея след като 

вече съответната услуга е разкрита от общината и кмета на общината реши 

да обяви конкурс за управление от НПО. Другия начин за предоставяне на 
социална услуга е като НПО, което е регламентирано в Закона за 
социалното подпомагане и в Правилника за приложението му. Така, че тук 



има неизяснен статут. Искането на НПО, за какъв вид дейност става дума. 
Дали като държано делегирана да бъде управлявана или… 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да, то е посочено. 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

… или по проект. Също така, още едно уточнение, наименованието 

ЦСРИ е регламентирано: Център за социална рехабилитация и интеграция 
в Правилника и не позволява към него да се добавя Консултативен център. 

Ако има потребност от дадена целева група да бъде подпомагана с 
консултиране и услуга, това отново се включва в анализ на потребностите 
и се гласува на Обществен съвет и на Общински съвет, и съответно се 
прави предложение да бъде включено и в Областна стратегия за развитие 
на социалните услуги.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да Ви разбирам ли, че ако Общинския съвет вземе решение да 
подкрепи това предложение на колегата Ханчев, решението ще бъде 
незаконосъобразно?  

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

Точно така.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли означава? 

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, на Вашето внимание.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

За кое предложение става въпрос? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Става въпрос за първото предложение. За първото предложение, 
относно т.19. 

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

За добавяне с добавяне на наименованието ЦСРИ и Консултативния 
център. 

 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За първото предложение на господин Ханчев. 
 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

Да.  
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

А във връзка с второто? По същия начин? 

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

По второто беше, Кризисния център да бъде управляван от Центъра 
на НПО.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

От Община Разград и „Център за НПО-Разград“. 

 

Г-жа Таня Костова – Директор на РД „Социално подпомагане“ 

Ами няма как и двете да бъдат вписани. Ако е Община Разград и 

услугата бъде разкрита, община може да вземе последствие решение да я 
предостави за управление на центъра. А ако центърът реши да изпълнява 
проекти се вписва Център на НПО по проектно, не като държавно 

делегирана дейност.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбрах Ви. Колеги, стана ли ясно?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли само едно уточнение само. Понеже колегата Ханчев каза: 
ама ние гласувахме миналия път едно помещение, което трябва да се 
оползотвори. Ами това помещение горе в т.20 си е записано – в с.Стражец, 

ние за него гласувахме. И там нали се предвижда: от Сдружение Център за 
подкрепа на жени, да си изгради такъв ЦСРИ за жени в неравностойно 

положение. Така, че явно помещението се оползотворява.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения, изказвания? Господин Ханчев, имате ли 

готовност да внесете и двете предложения писмено и поддържате ли ги все 
още? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да, поддържам ги.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Колеги, има ли нужда да ви изчитам изцяло предложенията на 
господин Ханчев? Мисля си, че получихме доста подробна информация 
относно това, което той иска да добави в плана. Тъй като става въпрос за 
допълнения към тази докладна записка, подлагам ги в реда, в който ги 

предложи господин Ханчев. 
Първото му предложение, то е за допълнението към Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора/Консултативен 

център по проблемите на домашно насилие. Моля да гласувате за това 
предложение на господин Ханчев.  

 

С 3 гласа „ЗА”, „против” – 3, „въздържали се” – 14, предложението на 

общински съветник Митко Ханчев не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на второто предложение, което е по 

отношение на т.26, която в случая стана т.25, след промените на вносителя. 
Стана ви ясно за какво точно става въпрос – за изпълняваща организация 
да бъде посочено Сдружение за НПО-Разград. Моля гласувайте това 
предложение.  
 

С 4 гласа „ЗА”, „против” – 2, „въздържали се” – 15, предложението на 

общински съветник Митко Ханчев не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№222. Моля, 
колеги, гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 113 

 

С Решение № 150 по Протокол № 12 от проведено на 29.05.2012 г. 
заседание на Общински съвет Разград е приета Общински стратегия 

за развитие на социалните услуги в община Разград (2012-2016). 

За реализирането на Общинската стратегия е необходимо 

ежегодно след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ и с 
Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, 
общинските съвети да приемат годишни планове, които съдържат 
дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна 

година, а именно: брой, вид и капацитет на социални услуги, които се 
предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на 

територията на общината; източници на финансиране на социалните 



услуги; ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните 
услуги; други дейности за развитие на социалните услуги. 

Годишните планове се предоставят на Изпълнителният директор 

на Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за 

социално подпомагане. 
В изпълнение на нормативните изисквания, от представители на 

общинска администрация Разград е изготвен Проект на Годишен план 

за развитие на социалните услуги на общинско равнище за 2017 г., 
който е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград с 
писмо с вх. № АО-05-03-3401 от 12.04.2016 г. и с Обществения съвет по 

чл. 35 от Закона за социално подпомагане на проведено на 12.04.2016 г. 
заседание. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.12 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
Общински съвет Разград, с 22 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали 

се” – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2017 г., приложение към настоящото решение. 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2017 година,  

изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане                                                                  
Община Разград        Планов период 2017 година 

 

Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Разград за 2017 година, е приет с Решение №113 по Протокол № 9/26.04.2016 г. на Общински 

съвет – Разград 

 

№ Вид дейност / услуга / 

мярка 

Описание на дейността (какво е планирано 

за периода) 

Местополож
ение 

(нас.място) 

Времеви график за 2017 г.  Финансиране 
(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец  

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10 -12 

ДЕЙСТВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГАРД 

1. Дом за възрастни хора 

с деменция   

гр. Разград 

 (ДДД) 

капацитет 60 места 

Специализирана институция, предоставяща 
комплекс от социални услуги, с цел 

задоволяване на ежедневни, здравни, 

образователни, рехабилитационни потребности, 

както и потребности в свободното време, от 
контакти със семейството, приятели и близки. 

Гарантиране на необходимите условия за живот 
и достойно съществуване. 
Целеви групи: Лица с деменция, установена с 
протокол от ЛКК и/или с Експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 

2. Дом за стари хора  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 80 места 

/намаляване на 

капацитета н 70 

места/ 

 

Специализирана институция, предоставяща 
комплекс от социални услуги, с цел 

подпомагане и разширяване възможностите на 
настанените лица да водят самостоятелен начин 

на живот. Задоволяване на ежедневните 
потребности на потребителите, създаване на 
условия за социални контакти и възможности 

възрастните хора да се чувстват неразделна част 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 



от обществото, подкрепа за пенсионираните и 

напуснали активния живот хора да преодолеят 
психологическата бариера, която ги кара да се 
чувстват ненужни и да им осигури условия за 
взаимопомощ. 

Целеви групи: Лица, навършили възраст за 
придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст съгласно Кодекса за социално 

осигуряване, включително и такива, които имат 
процент намалена трудоспособност, установен с 
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

3. Център за 

настаняване от семеен 

тип № 1, № 2 и № 3 за 

деца/младежи без 
увреждания  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 2х10 и 1х8 

места 

Социална услуга, резидентен тип, която се 
предоставят в среда, близка до семейната с цел 

пълноценно израстване и развитие на децата и 

младежите. Услугата включва дейности 

насочени към индивидуализиране на грижата, 
подкрепа за личностно развитие и за изграждане 
на умения за самостоятелен и независим живот, 
създаване на условия и възможности за децата и 

младежите да участват равноправно в живота на 
местната общност. 
Целеви групи: Деца от 3 до 18 годишна възраст 
и младежи от 18 до 29 годишна възраст, за 
които са изчерпани възможностите за връщане в 
семейството или е необходимо да бъдат 
подкрепени, за да водят самостоятелен начин на 
живот. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 

4. ЦНСТ № 1 и № 2 за 

деца/младежи с 
увреждания  

гр. Разград 

капацитет 2х14 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 
предоставят в среда, близка до семейната с цел 

пълноценно израстване и развитие на децата и 

младежите. Услугата включва дейности 

насочени към индивидуализиране на грижата, 
подкрепа за личностно развитие и за изграждане 
на умения за самостоятелен и независим живот, 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 



създаване на условия и възможности за децата и 

младежите да участват равноправно в живота на 
местната общност. 
Целеви групи: Деца и младежи с увреждания, 
които са настанени в специализирани 

институции и следва да бъдат изведени, и 

насочени към социалната услуга от резидентен 

тип; деца с увреждания от общността, за които 

родителите не могат да полагат адекватни 

грижи и имат нужда от подкрепа 
5. ЦНСТ за възрастни с 

психични 

разстройства или 

деменция  

с. Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 14 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 
предоставят в среда, близка до семейната с цел 

създаване на условия за подпомагане,  
взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция на хората с увреждания. Услугата 
включва дейности насочени към 

индивидуализиране на грижата, подкрепа за 
личностно развитие и за изграждане на умения 
за самостоятелен и независим живот, създаване 
на условия и възможности за лицата да участват 
равноправно в живота на местната общност. 
Целеви групи: Лица с психични разстройства 
или деменция, установена с протокол от ЛКК 

и/или с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, за 
които са изчерпани възможностите за живот в 
семейна среда или е необходимо да бъдат 
подкрепени, за да водят самостоятелен начин на 
живот. 

с. Просторно, 

общ. Разград 
х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 

6. Защитено жилище за 

лица с умствена 

изостаналост с. 
Просторно, общ. 

Разград 

 (ДДД)  

Социална услуга, резидентен тип, която се 
предоставят в среда, близка до семейната с цел 

създаване на условия за подпомагане,  
взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция на хора с умствена изостаналост; 
осъществяване на дейности за постигане на 

с. Просторно, 

общ. Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 



капацитет 6 места социално включване и възстановяване на 
изгубените социални умения и навици; 

осигуряване на пълноценен и самостоятелен 

начин на живот в подходяща среда, с 
възможност за подкрепа и изява. 
Целеви групи: Пълнолетни жени и мъже с лека 
и средна степен на умствена изостаналост, 
настанени в специализирани институции, с 
възможност да бъдат изведени 

7. Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства с. 
Просторно, общ. 

Разград 

 (ДДД)  

капацитет 10 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 
предоставят в среда, близка до семейната с цел 

създаване на условия за подпомагане,  
взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция на лица с психични разстройства; 
осъществяване на дейности за постигане на 
социално включване и възстановяване на 
изгубените социални умения и навици; 

осигуряване на пълноценен и самостоятелен 

начин на живот в подходяща среда, с 
възможност за подкрепа и изява. 
Целеви групи: Лица с психични разстройства, 
за които са изчерпани възможностите за живот в 
семейна среда или е необходимо да бъдат 
подкрепени, за да водят самостоятелен начин на 
живот. 

с. Просторно, 

общ. Разград 
х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

8. Дневен център за 

възрастни хора с 
увреждания гр. 

Разград 

 (ДДД)   

капацитет 25 (+ 5) 

места 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
създаваща условия за цялостно обслужване на 
възрастните през деня - предоставянето на 
храна, задоволяване на ежедневните, здравните, 
образователните и рехабилитационните 
потребности, както и организация на 
свободното време и личните контакти. 

Целеви групи: Лица с различни видове 
увреждания. 

град Разград х х х х Планирано 

увеличение 
на капацитета 
на социалната 
услуга с 5 

места през 
2017 г., 
съгласно 

СДДД 

Община Разград 

 



 

9. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция гр. 

Разград 

(ДДД)  

Капацитет 45 (+15) 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
включваща разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, поддържане и 

разширяване на социалните умения, както и 

обучение за  водене на самостоятелен начин на 
живот. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели 

подкрепа на индивидуалното развитие, 
поддържане и придобиване на нови способности 

и самостоятелност на децата с различни вид и 

степен на увреждане, както и подкрепа на лица 
от различни рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция на 
социалното изключване. 
Целеви групи: Деца с различни видове 
увреждания, емоционално-поведенчески 

проблеми и девиантно поведение, нарушения в 
развитието и техните родители.  

град Разград х х х х Планирано 

увеличение 
на капацитета 
на социалната 
услуга през 
2017 г. с 15 

места, 
съгласно  

СДДД 

 

Община Разград 

 

10. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция с. 
Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД)  

Капацитет 25 места 

 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
включваща разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, поддържане и 

разширяване на социалните умения, както и 

обучение за  водене на самостоятелен начин на 
живот.Предоставянето на услугата ЦСРИ цели 

подкрепа на индивидуалното развитие, 
поддържане и придобиване на нови способности 

и самостоятелност на лица с различни вид и 

степен на увреждане, както и подкрепа на лица 
от различни рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция на 
социалното изключване. 
Целеви групи: Деца с различни видове 

с. Просторно, 

общ. Разград 
х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 



увреждания, емоционално-поведенчески 

проблеми и девиантно поведение, нарушения в 
развитието и техните родители.  

11. Център за обществена 

подкрепа гр. Разград 

(ДДД) 

Капацитет 45 (+15) 

места 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
предназначена за деца и семейства с цел 

предотвратяване на изоставянето на децата и 

настаняването им в специализирани 

институции, превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция на 
деца. 
Целеви групи: Деца и семейства в риск; деца в 
риск от отпадане от училище; деца, отпаднали 

от училище; деца с поведенчески проблеми; 

деца настанени в специализирани институции; 

приемни родители; осиновители. 

град Разград х х х х Планирано 

увеличение 
на капацитета 
на социалната 
услуга през 
2017 г. с 15 

места, 
съгласно 

СДДД 

 

Община 
Разград, 

предоставено за 
управление на 
СНЦ „Жанета” 

 

12. Домашен социален 

патронаж гр. Разград 

(ОД) 

капацитет 455 места 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
включваща дейности, като предоставяне на 
храна, комунално-битови услуги, помощ в 
домакинството, здравна и медицинска грижа и 

други. 

Целеви групи: Самотно живеещи стари хора с 
увреждания и/или със затруднения в 
самообслужването, които имат нужда от грижа 
в семейна среда; самотно живеещи стари хора в 
отдалечени населени места без достъп до услуги 

град Разград х х х х Съгласно 

предвидените 
в общински 

бюджет 
средства за 
2017 г. 
 

Община Разград 

 

13. Обществена 

трапезария 

капацитет 50  

потребители 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
насочена към задоволяване на потребностите от 
храна за хора, които не могат да си я осигурят 
сами. 

Целеви групи: Лица и семейства на месечно 

подпомагане по реда и условията на чл. 9 от 
ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и 

близки които да се грижат за тях;самотно 

град Разград х х х х МТСП, 

Финансиран 

от Фонд 

„Социална 
закрила” 

и/или по ОП 

за храни 

Община Разград 

 



живеещи лица и семейства, получаващи 

минимални пенсии (пенсия за осигурителен 

стаж и възраст, пенсия за инвалидност, 
наследствени пенсия, пенсия, несвързани с 
трудова дейност); скитащи и бездомни деца и 

лица. 

и/или основно 

материално 

подпомагане 
 

14. Личен асистент 

По проекти по ОП 

РЧР 2014-2020 

 

НП АХУ 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
насочена към осигуряване на грижи в семейна 
среда на хора с трайни увреждания или тежко 

болни самотни хора, както и на деца с 
увреждания, нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието си. 

Услугата се предоставя от безработни лица, 
подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП или 

отговарящи на условията за отпускането на този 

вид помощ да са безработни лица; да са трудово 

заети лица (наети или самонаети, които  могат 
да извършват допълнителен почасов труд); да са 
неактивни лица (студенти или придобили право 

на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  

могат да извършват допълнителен почасов труд. 

Целеви групи: хора с увреждания с 
ограничения или невъзможност за 
самообслужване; хора над 65 години с 
ограничения или в невъзможност за 
самообслужване; семейства на деца с 
увреждания; самотноживеещи тежкоболни 

лица. 

град Разград х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Финансирана 
по Проект по 

ОП РЧР 2014-

2020 

Община Разград 

 

15. Майчин център 

гр. Разград – по 

проекти капацитет 30 

места 

Услуги насочени към овластяване на ромските 
жени, повишаване родителския капацитет на 
млади роми и подобряване грижите за ромските 
децата в семейството и в училище. Услугата 
включва дейности свързани със обмяна и 

споделяне на опит; консултации, 

посредничество, обучение и развитие; 
осигуряване на достъп до основни услуги и 

защита на права; предоставяне на 

град Разград х х х х Финансиране 
по проекти и 

собствени 

средства 

СНЦ „Женска 
Независима 
Ромска 
Организация  
Кармен”  

гр. Разград 



непосредствена и спешна социална подкрепа. 
Целеви групи: Жени от ромски произход и 

техните деца, както и жени от други етнически 

групи 

16. Превантивно-

информационен 

център (ПИЦ) гр. 

Разград (ДДД) 

Услуги и дейности насочени към мониторинг и 

изследвания относно тенденциите по 

злоупотреба с наркотични вещества; 
координация на различни дейности по 

превенция и злоупотреба с наркотичните 
вещества; събиране и разпространяване на 
информация относно националните и 

чуждестранните практики, касаещи 

наркотичните вещества; повишаване 
ангажираността на гражданското общество чрез 
информиране, публикации и обучения. 
Целеви групи: Деца, младежи, родители и 

педагози 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 

17. Здравни медиатори  

4-ма 

(ДДД) 

 

Предоставяне на консултативни и 

посреднически услуги на деца и лица от 
уязвими етнически общности; директна работа с 
клиентите чрез съвети, консултации и 

посредничество за достъп до здравни услуги. 

Целеви групи: Уязвими малцинствени 

общности: деца; бременни жени; родители и 

бъдещи родители; възрастни хора; хронично 

болни 

град Разград, 

с. Раковски и 

с. Ясеновец, 

общ. Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

18. Домашен помощник 

По проекти по ОП РЧР 

2014-2020 

Комплекс от услуги, насочени към социална 
работа и консултации на потребителите и 

свързани със задоволяване на потребностите от 
организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; Услуги в домашни 

условия, насочени към поддържане на 
хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-

град Разград х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Финансирана 
по Проект по 

ОП РЧР 2014-

2020 

Община Разград 

 



битови дейности. 

Целеви групи: Лица с частична или пълна 
невъзможност за самообслужване, и/или в риск 
от социална изолация 

19. Консултативен 

център по проблемите 
на домашно насилие 

по проекти,  

капацитет  40 места 

Комплекс от социални услуги за 
представителите на целевите групи от област 
Разград, ориентирани към индивидуалните 
нужди на потребителите 

град Разград х х х х Финансиране 
по проекти 

Сдружение 
„Център на 
НПО в Разград” 

 

20. ЦСРИ за жени в 

неравностойно 

положение  
по проекти  

капацитет 40 места 

Консултации, посредничество, обучение и 

развитие; осигури достъп до основни услуги и 

защита на права; предостави непосредствена и 

спешна социална подкрепа. 

с. Стражец, 

общ. Разград 

х х х х Финансиране 
по проекти 

Сдружение 
„Център за 
подкрепа на 
жени – с. 
Стражец”  

21. ЦСРИ  за млади 

правонарушители  

по проекти,  

капацитет 40 места 

Рехабилитация, социално–правни консултации, 

образователно и професионално обучение и 

ориентиране, изготвяне и осъществяване на 
индивидуални програми за социално включване 

град Разград х х х х Финансиране 
по проекти 

Сдружение 
„Младежки 

форум 2001 - 

Разград”  

 

22. Дневен център за деца 

с увреждания гр. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 40 места 

 

Социална услуга, предоставяна в общността, 
предназначена за деца с увреждания и техните 
семейства с цел предотвратяване на 
изоставянето на децата и настаняването в 
институции. Услугата включва разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности. 

Целеви групи: Деца от 0 до 18 годишна възраст 
с физически и/или психически увреждания, 
говорни дефекти. 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 

23. Звено „Майка и бебе” 

(ДДД) 

капацитет 8 места 

Временно настаняване до 6 месеца на бременни 

жени и майки в риск да изоставят децата си, 

насърчава родителската привързаност, 
подпомага младите майки чрез социално, 

психологическо и юридическо консултиране и 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

съгласно 

СДДД  

за 2017 г. 
 

Община Разград 

 



подкрепа. 
Целеви групи: Бременни жени и майки в риск 
да изоставят децата си 

НОВОРАЗКРИВАЩИ  СЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

24. Услуги за ранно 

детско развитие 
По Проект „Превенция 

на социалното 

изключване и 

намаляване на 

бедността сред 

децата в община 

Разград“ 

 

 

 

 

 

 

Специализирани услуги за ранното детско 

развитие, включващо подкрепа за деца от 0 до 7 

години - здравни услуги за бременната жена, 
майката и бебето, пълноценно хранене за 
бременната и кърмеща жена, бебето и детето, 

осигуряване на възможности и среда за ранно 

учене, подкрепа на семейството, развитие на 
общността и др. 

Предвижда се предоставяне на комбинация от 
иновативни, интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за превенция и 

подкрепа на малки деца и семейства в риск. 
Целеви групи: Бебета и малки  деца  с  
увреждания,  както  и  техните  семейства. 
Деца от 0-7 г. и техните родители; родители и 

бъдещи родители от рискови групи. 

град Разград х х х х Финансира се 
по ОП РЧР 

  

Община Разград 

25. Кризисен център  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 10 места 

Подслон, здравна грижа, социални и 

психологически консултации и подкрепа. 
Юридически консултации. 

Целеви групи: Лица, преживели домашно 

насилие, сексуално насилие, трафик на хора. 

град Разград х х х х Планирана за 
разкриване 
през 2017 г. 
като ДДД 

Община Разград 

 

26. ЦНСТ за възрастни 

хора с деменция 

 гр. Разград 

 (ДДД) 

капацитет 2х10 места 

Резидентна грижа семеен тип за възрастни хора 
с деменция, за които няма възможност за 
връщане в семейна среда. 
Целеви групи: Възрастни хора с деменция. 

град Разград х х х х Планирана за 
разкриване 
през 2017 г. 
като ДДД 

Община Разград 

 

27. ЦНСТ за възрастни 

хора с физически 

увреждания 

 гр. Разград (ДДД) 

капацитет 15 места 

Резидентна грижа семеен тип за възрастни с 
физически увреждания, за които няма 
възможност за връщане в семейна среда. 
Целеви групи: Възрастни хора с физически 

увреждания. 

град Разград х х х х Планирана за 
разкриване 
през 2017 г. 
като ДДД 

Община Разград 

 

28. Център за работа с 
деца на улицата 

Социални услуги, свързани с превенция на 
попадането на деца на улицата и отпадане от 

град Разград х х х х Планирана за 
разкриване 

Община Разград 

 



(ДДД) 

капацитет 20 места 

 

училище, социална рехабилитация и интеграция 
на деца, живеещи трайно или частично на 
улицата, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и 

подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни 

услуги, ограмотяване на децата, обучение в 
родителски умения за срок от 1 година. 
Целеви групи: Деца на улицата. 

през 2017 г. 
като ДДД 

 

 

 

Съгласувал: 

Радостина Неделчева 

Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Т А Т И Я 18 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№223. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 

2016 – 2017 г. 
Заповядайте господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Ежегодно председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

разработва всяка година проект на Национална програма за закрила на 
детето, която съвместно с министъра на труда и социалната политика 
предлага на Министерския съвет. 

Националната програма за закрила на детето за 2015 г. е одобрена на 
17.09.2015 г. Тя включва дейности в изпълнение на оперативните цели на 
Националната стратегия. За 2016 – 2017 г. са предвидени дейности и мерки 

в следните направления: Намаляване на детската бедност и създаване на 
условия за социално включване на децата; Подобряване здравето на децата; 
Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна 
среда; Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 
подготовка и училищно образование; Правораздавателна съдебна система, 
приятел на детето; Повишаване ефективността на мерките за защита на 
децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 
Насърчаване на участието на децата и Спорт, култура и дейности за 
свободно време. 

Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето, създадената на основание чл. 20а от Закона за закрила на 
детето Комисия за детето в Община Разград на свое заседание проведено на 
10.03.2016 г. е обсъдила дейностите, които да бъдат залегнати при 

разработването на Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 г. 
Общинската програма за закрила на детето следва рамката и 

оперативните цели на Националната програма за закрила на детето за 2015 

г. Тя е съобразена с Националната стратегия за детето за периода 2008-2018 

г. Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
Република България” и Плана за действие за изпълнението й, както и с 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и с останалите 
общински проекти и програми, насочени към подобряване политиките за 
детето в общината. 

Предложената Общинска програма за закрила на детето за 2016 - 2017 

г., обединява усилията: на общината, дирекция „Социално подпомагане”, 

различните институции и организации с нестопанска цел, в посока защита 



гарантиране основните права на детето, за всички групи деца, съобразно 
възрастта и социалния статус. В програмата са включени реално изпълними 

дейности до края на календарната година, за които има осигурени ресурси и 

възможности за реализация. Програмата е отворена за възникнали нови 

потребности и възможности. 

С писмо вх. № от 06.04.2016 г. от директорът на Дирекция за 
социално подпомагане гр. Разград е постъпило предложение в съответствие 
с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето за приемане на изготвената 
Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 г. 

Изготвената от Комисията за детето Общинска програма за закрила на 
детето в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, 
която се приема от Общинският съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вас и на Вашето внимание, 
да вземете следното решение, а именно: 

Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 г., 
съгласно приложението. 

Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Господин Монев, да докладвате за постоянна комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с  5 гласа „ЗА“, без „против“ и  2 - „въздържали 

се“, проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Петров, за социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 10 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Хасанов, 
Моя първи въпрос към Вас е, ако може да отговорите, имате ли 

информация към месец април тази година колко деца, които подлежат на 



задължително обучение, било в предучилищна подготовка или в учебни 

заведения не посещават такива заведения или не са в училище? Имам и 

други въпроси, ако трябва да ги поставя и след това… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Поставете ги и накрая ще отговори. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Имате ли информация, колко от лицата до 18-годишна възраст или 

тези, които подлежат поне на задължително обучение, а те са до 16 години 

са неграмотни в общината. С такава информация разполагате ли? Третия 
ми въпрос е има ли наложени наказания на ръководители на учебни 

заведения, които не спазват задълженията си за осъществяване на контрол 
и отчетност за децата, учениците, които не посещават учебни заведения 
или са отпаднали по различни причини? Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпросите? 

 

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

Бонка Миланова, имаме ли някаква готовност да отговорим? 

 

Г-жа Бонка Миланова – Началник Отдел „Образование“ 

По отношение на отпадналите деца – ученици. За децата на 5 и 6 – 

годишна възраст, където е задължително посещението в детската градина, 
нямаме деца, които подлежат на обучение и не посещават детска градина. 
Може да отчетем факта, че таксите в детските градини за тези деца се 
поемат от общината и децата посещават редовно детските градини. 

Естествено движението на децата и учениците между градовете и извън 

страната все още няма начин и механизъм, който да отчита това движение. 
Така че процеса все още не може да се контролира и регулира докрай. 

Прилагали сме опити за налагане на санкции на родители, които не 
осигуряват присъствието на децата в училище, но и тази мярка не е 
работеща.  

По отношение наложени санкции, има направени проверки в 
детските градини и в училищата, има предписания към директорите, които 

са допуснали пропуски в отчитането на този процес. Това е, което мога да 
кажа. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 



Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси имате ли, колеги? Не виждам желание за въпроси. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната? Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги общински съветници, 

В нашето все по - бюрократизиращо се общество, приемането на 
разни програми, стратегии, виждания и какви ли не подобни документи 

станаха вече напаст. Мисля, че Томислав Дончев беше направил едно 

изследване и беше установил, че в национален и общински мащаб в 
страната ежеседмично, ежемесечно се бълват такива програми и стратегии. 

Кипи усилен труд за писане на такива документи. Това не би било 

оценявано зле ако имаше положителни резултати и се изпълняваха всички 

записани декларации и намерения.  
Аз искам накратко, поради напредналото време да поставя на 

вниманието на общинските съветници, разбира се и на общинската 
администрация, проблема свързан с това, че все по-голяма част от нашето 

подрастващо поколение остава неграмотно, не владее български език и се 
обрича на социално аутсайдерство. За това и моето обръщение към 

ресорния заместник кмет господин Хасанов е: Господин Хасанов, нищо 

друго да не направите през този мандат като заместник кмет, но само ако 

положите усилия да се намали драстично броя на лицата в училищна и 

предучилищна възраст и на младежите най-общо казано, които са 
неграмотни, не владеят български език ще свършите голяма работа. И се 
обръщам към Вас с молба и предложение: приемете тази задача присърце, 
ние не сме голяма община. И в населените места, и в града лесно могат да 
бъдат установени децата, които трябва да ходят задължително на детска 
градина, и които трябва да посещават училище. От отговора, който 

получихме от ресорния началник в структурата на общинската 
администрация виждаме, че поднася нещо, което е в цялата страна. В 

момента никой в България – от кмета, до министър-председателя, колко 

български деца не посещават училище. Никой не може да каже и колко е 
броя на практически неграмотните. Тези, които не могат да получат нито 

образование, нито каквато и да било квалификация. Това за общини като 

нашата е проблем, който ние можем да се борим и да се опитаме да 
намалим вредните влияния. Обричаме се в бъдеще все по-голяма част от 
нашето население да бъдат маргинали. Все повече и милиони могат да 
станат тези, които нямат образование, а голяма част не владеят български 

език и за тях няма абсолютно никакви перспективи. В това виждам аз 
смисъла на приемането на тази програми и постигането на някакви 

резултати. Ако зад тези общи пожелания, посочване на цели, задачи, 



партньори и т.н. видим конкретната работа и я свършим, тогава бихме 
могли да кажем, че вършим нещо полезно за нашата община.  

Това са в общ план препоръките, които си позволявам да поставя 
пред Вас, Хасанов, и пред администрацията. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения? Не виждам желаещи да направят 
такива. Колеги, пристъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх.№223. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 114 

 

На 17.09.2015 г. е одобрена Националната програма за закрила на 

детето за 2015 г. Програмата включва дейности в изпълнение на 

оперативните цели на Националната стратегия за детето 2008-2018 г., 
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България” и Планът за действие за изпълнение на Визията. 

За 2016 – 2017 г. са предвидени дейности и мерки в следните 
направления: Намаляване на детската бедност и създаване на условия 

за социално включване на децата; Подобряване здравето на децата; 

Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и 

безопасна среда; Осигуряване на равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование; 
Правораздавателна съдебна система, приятел на детето; Повишаване 
ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба 

и други форми на експлоатация; Насърчаване на участието на децата и 

Спорт, култура и дейности за свободно време. 
Сформираната със Заповед № 155 от 15.02.2016 г. на кмета на 

Община Разград Комисия за детето, на свое заседание, проведено на 

10.03.2016 г. е обсъдила дейностите, които да бъдат залегнати при 

разработването на Общинска програма за закрила на детето за 2016-

2017 г. 
Общинската програма за закрила на детето следва рамката и 

оперативните цели на Националната програма за закрила на детето за 

2015 г. Тя е съобразена със същите стратегически документи, както и с 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и с 
останалите общински проекти и програми, насочени към подобряване 
политиките за детето в общината. 

Конкретните дейности посочени в Програмата обединяват 

усилията на общината, дирекция „Социално подпомагане”, различните 



институции и организации с нестопанска цел, в посока защита и 

гарантиране основните права на детето, за всички групи деца, 

съобразно възрастта и социалния статус. В програмата са включени 

реално изпълними дейности до края на календарната година, за които 

има осигурени ресурси и възможности за реализация. Програмата е 
отворена за възникнали нови потребности и възможности. 

С писмо вх. N° АО-05-03-3186 от 06.04.2016 г. от директорът на 

Дирекция за социално подпомагане гр. Разград е постъпило 

предложение в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на 

детето за приемане на изготвената Общинска програма за закрила на 

детето за 2016-2017 г. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, 

ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Разград, с 
22 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 

г. приложение към настоящото решение. 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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



 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

2016 - 2017 г. 
 

Общинската програма за Закрила на детето 2016 – 2017 г. е приет с Решение №114 по Протокол №9/26.04.2016 г. на Общински 

съвет - Разград 
 

І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати  Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

1.1. Подобряване на 
политиките в областта 
на децата и 

семейството. 

1. Провеждане на 
дискусионни 

форуми, относно 
синдрома на 
родителското 
отчуждаване при 

деца на разделени 

родители. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Даване широка гласност на проблема. 
Ангажиране на повече институции и 

партньори 

 Брой институции 

и участници във 
форумите. 

ЦОП ОЗД 

1.2. Изпълнение на 
Националната 
стратегия „Визия за 
деинституционализац
ия на децата в 
Република България”. 

1. Предоставяне на 
социалната услуга 
„приемна грижа”. 

Обучение и 

подкрепа на 
семействата на 
роднини и близки, 

при които има 
настанени деца. 

По Проект 
„Приеми ме 
2015”  

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване на знанията и уменията 
за грижа за настанените деца.  

 Брой издадени 

направления към 

Екипите по 
приемна грижа 
(ЕПГ) за работа 
със семейства на 
роднини и 

близки 

(обучение, 
супервизия, 
консултиране и 

участие в групи 

за самопомощ). 

ЕПГ  към Община 
Разград 
 

МТСП  

АСП 

 

2. Провеждане на 
индивидуална и 

групова супервизия 
на приемните 
семейства. Работа с 
групи за 
самопомощ и 

взаимна подкрепа. 

По Проект 
„Приеми ме 
2015” 

2016 г. 
2017 г. 

По-добра подкрепа на приемните 
семейства в отглеждането и грижата 
за настанените деца. 

 Брой проведени 

супервизии. 

Брой приемни 

семейства, 
включени в 
групи за 
самопомощ 

спрямо общия 
им брой. 

ЕПГ  към Община 
Разград 
 

ОЗД 



3. Провеждане на 
кампании за 
популяризиране на 
приемната грижа. 

По Проект 
„Приеми ме 
2015” 

2016 г. 
2017 г. 

По добра информираност на 
обществото относно приемната грижа. 

 Брой проведени 

кампании. 

ЕПГ  към Община 
Разград 
ЦОП 

ОЗД 

БЧК 

4. Изпълнение на 
мерки за закрила по 
реда на ЗЗД за деца 
в риск. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Подкрепа на деца в риск и техните 
семейства. 

 Брой деца. 
Брой успешни 

опити по 
превенция на 
изоставането. 

ДСП 

ОЗД 

Община Разград 
Социални услуги 

в общността 

5. Оказване на 
финансова 
подкрепа на деца и 

семейства по реда 
на ЗЗД. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Финансова подкрепа на деца и 

семейства. 
 Брой 

реинтегрирани 

деца. 
Брой деца, 
настанени в 
семейство на 
близки и 

роднини. 

Брой случаи, при 

които е оказана 
финансова 
подкрепа. 

ДСП 

ОЗД 

Община Разград 
Социални услуги 

в общността 

6. Подкрепа на 
здравнонеосигурен
и бременни 

жени/родилки, 

консултиране и 

насочване към 

иновативни 

интегрирани 

социални услуги.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Превенция на рисковете при 

бременност и раждане. 
 Брой деца, 

насочени към 

СУ в общността. 
Брой 

консултирани 

бременни 

жени/родилки. 

ДСП 

ОЗД 

Център за 
майчино и детско 
здраве към МБАЛ 

„Свети Иван 

Рилски - Разград“ 

АД 

1.3. Развитие на 
системата за 
планиране и 

предоставяне на 
социални услуги на 
регионално равнище. 

1. Разкриване на 
социалната услуга 
Дневен център за 
деца с увреждания. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Предоставяне на социалната услуга 
Дневен център за деца с увреждания. 

 Разкрита СУ. 

Брой деца 
насочени към 

СУ. 

ДСП 

ОЗД 

Община Разград 

1.4. Подкрепа за 
родители, които сами 

отглеждат децата си и 

за семействата с деца 
до 3 год. възраст. 

1. Създаване на 
условия за 
повишаване на 
родителския 
капацитет и 

насърчаване на 
отговорното 
родителство, чрез 
развиване на услуги 

за подкрепа на деца 
и семейства в ЦОП. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване на родителския 
капацитет на семейства в риск да 
изоставят децата си. Създаване на 
условия за успешно родителстване. 

 Брой подкрепени 

семейства 
ЦОП  



ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

2.1. Подобряване на 
майчиното и детското 
здраве.  

1. Реализиране на 
Общинска програма 
за финансово 
подпомагане на 
семейства, двойки и 

лица с 
репродуктивни 

проблеми. 

От Общинския 
бюджет 50 000 

лева 

2016 г. 
2017 г. 

Финансово подпомагане на 
семейства, двойки и лица с 
репродуктивни проблеми. 

 Брой одобрени 

кандидати.  

Брой успешни  

опити. 

Община Разград 
Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности” 

отдел 
„Здравеопазване 

 

2. Отпускане на 
еднократна помощ 

за лечение на деца 
от община Разград. 

2016 г. 
2017 г. 

Финансово подпомагане.  Брой деца. Община Разград 
Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности”, 

отдел 
„Здравеопазване 

 

3. Профилактика и 

превенция на 
гръбначните 
изкривявания  на 
ученици. 

От Общинския 
бюджет 

7 000 лева 

2016 г. 
2017 г. 

Ранно идентифициране на 
измененията по гръбначния стълб и 

своевременна консултация със 
специалисти. 

 Брой прегледани 

ученици. 

Брой 

новооткрити 

изменения. 

Община Разград 
Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности”, 

отдел 
„Здравеопазване 

Медицински  

специалисти от 
училищно 
здравеопазване 

4. Профилактика на 
очни заболявания 
при деца от 
предучилищна 
възраст, 
посещаващи ЦДГ. 

2016 г. 
2017 г. 

Профилактика и превенция на очните 
заболявания, и  

своевременно насочване към 

специалисти. 

 Брой прегледани 

ученици. 

Брой деца с 
отклонения в 
зрението. 

Община Разград 
Дирекция 
„Хуманитарни 

дейности”, 

отдел 
„Здравеопазване 

Медицински  

специалисти от 
детско 
здравеопазване 

2.2. Разширяване 
достъпа до услуги за 
майчино и детско 
здраве. 

1. Превенция на 
здравнонеосигурени 

бременни 

жени/родилки, 

проследяване на 
рискова бременност. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Превенция на рисковете при 

бременност и раждане. 
 Брой обхванати 

деца. 
Брой обхванати 

бременни 

жени/родилки. 

Център за майчино 
и детско здраве 
МБАЛ „Свети 

Иван Рилски - 

Разград“ АД  

МЗ 
Здравни 

медиатори 

2.3. Промотиране на 
здравето сред децата. 

1. Подобряване 
информираността на 
децата за 
поддържане на 
лична устна 
хигиена, 
здравословно 
хранене и др. 

съгласно 
Национална 
програма за 
профилактика на 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Провеждане на здравни беседи в 
детски заведения и училища за 
повишаване нивото на 
информираност за профилактика на 
оралните заболявания. 
Издавани и разпространени 

информационни и обучителни 

материали. 

 Брой издадени 

информационни и 

обучителни 

материали. 

Брой проведени 

здравни беседи. 

Брой обхванати 

деца и ученици. 

РЗИ  



оралните 
заболявания при 

деца от 0 до 18 

годишна възраст в 
Република България 
2015-2020 г. 
2. Провеждане на 
конкурс за най-

добро послание 
„Живот без дрога” и 

„Детска академия за 
безопасност”. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Популяризиране на проблемите сред 

подрастващите. 
 Брой обхванати 

деца. 
Брой УЗ. 

ОД МВР 

РУ на МВР 

 

ОБСНВ, ПИЦ 

Училища на 
територията на 
община Разград 
РИО на МОН 

БЧК 

Отдел 
„Образование“ 

3. Промоция на 
здравословен начин 

на живот и 

намаляване на 
търсенето и 

употребата на 
психоактивни 

вещества сред 

децата и младите 
хора. 
Във връзка с 
реализиране на 
дейностите 
заложени в 
Общинска програма 
за борба с 
наркотиците 2014-

2018 г. през 
учебната 2016/2017 

г. по предварително 
подадени графици 

от училищата ще 
бъдат обхванати 

всички ученици от 2 

до 12 клас по 
различни теми 

свързани със 
зависимостите. 

От бюджета на 
ОБСНВ и ПИЦ 

 

2016 г. 
2017 г. 

Превенция на употребата на 
наркотични вещества. Придобиване 
на знания, повишена информираност 
на учениците за   въздействието им 

върху  организма. 
 

 Брой обхванати 

деца. 
Брой УЗ. 

ПИЦ, ОБСНВ Медицински 

специалисти, 

педагогически 

съветници от 
училищата. 
 

4. Превантивни 

кампании: 

-Отбелязване на 
Международен ден 

за борба с 
тютюнопушенето- 
31 май. 

От бюджета на 
ОБСНВ и ПИЦ 

 

 

м.Май 

 

 

 

 

Информираност за вредите от 
употребата на психоактивни 

вещества. 

 Брой кампании. 

Брой обхванати 

деца. 

 

 

ПИЦ, ОБСНВ 

 

 

 

 

 

 

РЗИ, медицински 

специалисти, 

педагогически 

съветници и др. 

 



-Отбелязване на 
Световния ден за 
борба с наркотиците 
– 26 юни. 

-Изнасяне на 
здравни беседи пред 

децата участващи в 
Еко лято. 

м.Юни 

 

 

 

 

м.Юли -Август 

 

 

 

 

 

ЦУТНТ 

 

 

 

 

ПИЦ, ОБСНВ 

5.Провеждане на 
семинари и 

дискусии за 
повишаване 
информираността за 
превенция на 
поведенческите 
рискови за здравето 
фактори.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишена информираност на децата 
за вредата от тютюнопушене, алкохол 
и нездравословно хранене и за 
предимствата на здравословния 
начин на живот.  
 

 Брой проведени 

семинари, 

дискусии.  

Брой обхванати 

деца.  

Клуб 

„Здравословен 

живот“ към 

ЦУТНТ 

Отдел 
„Образование“ 

Община Разград 

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

3.1. Развитие на 
различни форми, 

модели и 

инструменти за 
превенция на 
инцидентите и 

травматизма при деца. 

1. Провеждане на 
общински етап на 
конкурс за детска 
рисунка с 
международно 
участие: „С очите си 

видях бедата”.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване подготовката на 
подрастващите за защита при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации.  

 

 Брой проведени 

конкурси.  

Брой обхванати 

деца.  

РД „ПБЗН”  

Разград 
 

2. Организиране на 
общински етап на 
национално 
ученическо 
състезание на 
младежките 
противопожарни 

отряди „Защита при 

бедствия, пожари и 

извънредни 

ситуации”.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Задълбочени знания, умения и навици 

у децата за правилно поведение при 

рискови ситуации, оказване на помощ 

и взаимопомощ, както и работа в 
екип. Изградено поведение при 

различни видове бедствия, пожари и 

промишлени аварии. 

 Брой проведени 

състезания.  
Брой обхванати 

деца.  

РД „ПБЗН” 

Разград 
Отдел 
„Образование”, 

РИО, БЧК 

3. Организиране на 
общински етап на  
състезания на 
младежките 
противопожарни 

отряди „Млад 

огнеборец”.  

по Програма 
„Спорт за 
всички“ на 
ММС  

 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване подготовката на 
подрастващите за защита при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации.  

 

 Брой проведени 

състезания. Брой 

участвали деца. 

РД „ПБЗН” 

Разград, училища 
Отдел 
„Образование” 



4.Провеждане и 

участие в 
ученически 

състезания и 

конкурси, турнири и 

републикански 

състезания.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Придобити знания и умения за 
безопасно практикуване на спортни 

дейности.  

 Брой проведени 

състезания.  
Брой обхванати 

деца. 

Учебни заведения 
в община Разград, 
УСШ 

Отдел 
„Образование” 

РИО-Разград 

5. Провеждане на 
обучения по 
плуване. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Придобити първоначални знания, 
умения и навици за практикуване на 
спорта плуване, основни знания и 

умения за спазване на правилата за 
безопасност при къпане и плуване.  

 Брой проведени 

обучения.  
Брой обхванати 

деца. 

УСШ Отдел 
„Образование” 

6. Обучение на 
родители, приемни 

родители, близки и 

роднини, при които 
има настанени деца 
в предоставяне на 
безопасна грижа и 

действия при 

инцидент. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Придобити знания и умения за 
безопасна грижа и действия при 

инцидент. 

 Брой обхванати 

семейства 
ЦОП  

3.2. Създаване на по-
добри условия за 
гарантиране правото 
на детето на живот и 

развитие в сигурна и 

безопасна среда. 

1. Организиране на 
алтернативни 

форми и модели  за 
придобиване на 
знания и изграждане 
на умения и навици 

у децата за 
безопасно движение 
по пътищата. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишено внимание на младите хора 
като участници в пътното движение.  
 

 Брой проведени 

инициативи.  

Брой обхванати 

деца. 

Учебни и детски 

заведения в 
община Разград 

Отдел 
„Образование”-

община Разград, 

ОД МВР 

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати  Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

4.1. Развитие на 
различни видове и 

форми на услуги за  
обхващане на децата в 
образователната 
система. 

1. Реализиране на 
Плана за действие 
на Община Разград 

в изпълнение на 
Областната 
стратегия за 
интегриране на 
български граждани 

от ромски произход 

и други граждани  в 
уязвимо социално 
положение, 
живеещи в сходна 
на ромите ситуация 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Намаляване на дела на отпадналите и 

преждевременно напусналите 
образователната система.  

 Брой обхванати 

деца в 
училищата и 

детските 
градини на 
община Разград. 

Училища, детски 

градини, отдел 
„Образование” 

 



/2015- 2017г/. 

2. Реализиране на 
извънкласни 

дейности и 

инициативи в 
училищата на 
община Разград за 
работа с родители 

на ученици, 

застрашени от 
отпадане;   
организиране на 
изяви на учениците 
за развиване на 
специфични знания, 
умения и 

компетентности; 

осмисляне 
свободното време на 
учениците. 

Процедура 
BG05M20P001

-2.004 

„Развитие на 
способностите 
на учениците и 

повишаване на 
мотивацията 
им за учене 
чрез дейности, 

развиващи 

специфични 

знания, умения 
и 

компетентност
и (Твоят час) 
по ОП ,,Наука 
и образование 
за 
интелигентен 

растеж“ 

2016 г. 
2017 г. 

Развитие на потенциала за учене, 
творческия и спортния потенциал на 
учениците; преодоляване на 
образователните дефицити  на 
учениците; осмисляне на свободното 
време чрез дейности за развитие на 
индивидуалните им способности и 

интереси;превръщането на 
училището в по-привлекателно място 
цел превенция на напускане на 
образователната с-ма.  

 Брой УЗ  и 

ученици, 

участвали в 
програмата. 

УЗ в община 
Разград 

РИО-Разград,  

Отдел 
„Образование”, 

НПО  

3. Реализиране на 
Проект „Парад на 
културното 
многообразие” в 
ЦДГ № 8 „Р. 

Княгиня” гр. 

Разград. 

ЦОИДУЕМ, 

приоритет 2: 

„Въвеждане и 

развиване на 
разнообразни 

форми на 
интеркултурно 
образование, 
насочено към 

запазване и 

развитие на 
културната 
идентичност 
на етническите 
малцинства 
при деца и 

ученици“. 

2016 г. Съхраняване и развиване на 
културната идентичност на децата от 
етническите малцинства чрез 
разнообразни форми – традиции, 

музика, танци, изкуства. 

 Брой проведени 

мероприятия. 
Брой деца. 

ЦДГ № 8 „Р. 

Княгиня” гр. 

Разград 

 

4.2 Образование, 
достъпно за всички 

деца. Подобряване 
качеството на 
образователната 
система. 

1.Дейности по 
обхвата на децата в 
задължителна 
училищна  и 

предучилищна 
подготовка. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Постигане на по-пълен обхват на 
децата в ЦДГ и УЗ. 

 Брой обхванати 

деца. 
Община Разград – 

отдел 
„Образование”, 

училища, ЦДГ 

 

2. Реализация на 
Проект по 

В рамките на 
бюджета на 

За срок от  
24 месеца  

Подпомагане на учениците, 
произхождащи от етническите 

 Брой обхванати 

ученици и 

СНЦ ЖАНЕТА ОУ „Елин Пелин“ 

с. Стражец 



процедура 
BG05M20P001-

3.002 

„Образователна 
интеграция на 
учениците от 
етническите 
малцинства и/или 

търсещи, или 

получавали 

международна 
закрила“. 

Проекта 
 

 малцинства  да се изградят като 
пълноценни граждани и  

да  постигнат  успешна 
професионална, социална и творческа 
реализация . 
 

родители  

ОУ „Свети Свети 

Кирил и 

Методий“ с. 
Ясеновец 

 

 

Община Разград 

4.3. Повишаване на 
качеството на 
предучилищното 
възпитание и 

подготовка.  

1. Реализиране на 
открити практики и 

открити уроци в 
ЦДГ. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване качеството на 
предучилищното възпитание и 

подготовка. 

 Брой 

реализирани 

открити 

практики и 

открити уроци. 

ЦДГ в общината и 

Отдел 
„Образование” 

 

4.4. Подобряване на 
условията за  достъп и 

обучението на децата 
със СОП в 
общообразователните 
училища. 

1. Оказване на 
логопедична 
подкрепа на деца с 
говорни нарушения 
в общинските 
детски градини. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Оказана подкрепа на деца със 
специални образователни 

потребности.  

 

 Брой деца, 
получили 

логопедична 
помощ. 

Брой детски 

градини, 

предлагащи 

логопедична 
помощ. 

Логопеда, при 

Отдел 
„Образование” 

Детски градини в 
община Разград 

4.5. Повишаване на 
ролята на 
общообразователните 
училища за 
изграждане на 
подходяща 
образователна среда 
за осъществяване на 
включващото 
обучение. 

1. Реализиране на 
Проект 
ВG051РО001- 4.1.07 

„Включващо 
обучение“, 

„Подкрепа за равен 

достъп и личностно 
развитие” с 
финансова подкрепа 
на ОП НОИР.  

Проектно 
финансиране 

2016 г. 
2017 г. 

Създаване на по-добри условия и 

подкрепяща среда в 
общообразователните училища на 
община Разград за обучение на деца 
със СОП. 

 Брой учебни и 

детски  

заведения с 
реализирани 

дейности. 

ОУ „Никола 
Икономов” и  

ОУ „Ив. С. 

Тургенев” 

 

4.6. Осигуряване на 
допълнителна 
подкрепа за деца, 
чиито семеен език е 
различен от български 

и на ученици от 
основната 
образователна степен 

с обучителни 

трудности. 

1. Участие на детски 

градини и училища 
от община Разград в 
НП „С грижа за 
всеки ученик.” 

За 2016 година 
–  

19 250 лв. 

30 август 2016 

/ 30 август 
2017 г. 

Подобряване качеството на 
образованието чрез осигуряване на 
допълнително обучение за деца, 
чийто семеен език е различен от 
български и за ученици с обучителни 

трудности. 

34 групи в 8 

детски градини и 

6 училища с 
обхванати 184 

деца и ученици 

за 2015/ 2016 

учебна година 

Увеличаване на 
броя на групите 
по Модул 2: деца 
от 
подготвителните 
групи, чийто 
семеен език е 
различен от 
българския за 
учебната 
2016/2017 г. 

МОН РИО 

2. Работа по От 2016 г. Равен старт за училище за деца, чиито  Брой деца. Училища и детски  



Национална 
програма 
„Осигуряване на 
съвременна 
образователна 
среда” на МОН и 

проекти. 

републикански
я бюджет 

2017 г. семеен език е различен от българския. градини от община 
Разград 

V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

5.1.Гарантиране на 
ефективна система за 
детско правосъдие в 
условия на 
междуинституционал
ното сътрудничество. 

1. Развиване на  
практиката за  
щадящо  
изслушване на  
деца, жертви или  

свидетели на  
престъпления. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Избягване на допълнителното 
травмиране на децата в процеса на 
разследване и правораздаване Защита 
правата и най-добрия им интерес, 
като в същото време се гарантира 
събирането на пълна и точна 
информация по даден случай, за да 
може да се приложи ефективно 
правосъдие. 

 Брой случаи на 
деца, участници 

в досъдебни и 

съдебно 
производство 

ЦОП Районен съд 
Окръжна 
следствена 
служба  
РУ на МВР 

 

2. Използване от 
отговорните  
институции на 
услугата  
„Подготовка и 

изслушване  
на деца в съдебното 
и  

досъдебното 
производство”  

в ЦОП, в  
подкрепа на 
деца жертви  

или свидетели на  
престъпления и 

техните  
семейства. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Снижаване на степента на 
напрежение и стрес у децата на които 
предстои участие в досъдебно и 

съдебно  производство. 

 Брой деца 
ползвали 

услугата 

ЦОП ОЗД  

РУ на МВР 

3. Работа по 
изграждане на 
доверие между 
младите хора и 

правосъдната 
система: 
3.1. Провеждане на 
симулативни 

съдебни процеси от 
ученици. 

3.2. Участие в 

От бюджета на 
МКБППМН 

2016 г. 
2017 г. 

Повишена информираност и 

създаване на доверие към 

правосъдната система. 

  

 

 

 

 

 

 

Брой проведени 

процеси. 

Брой ученици. 

Брой ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗ 

Районен съд 
 

 



инициативата на 
Районен съд „Дни 

на отворените 
врати“.  

 

 

 

Районен съд МКБППМН 

 

5.2. Превенция на 
рисковото поведение 
сред децата и 

подобряване на 
координацията между 
правораздавателната, 
социалната, здравната 
и образователната  
система.  

1. Беседи, обучения, 
игрови занимания в 
детските и учебните 
заведения. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Придобиване на знания и умения за 
предпазване от рисково поведение. 

 Брой проведени 

обучения и 

занятия. 
Брой обхванати 

деца 

ЦОП  

2. Оказване на 
методическа и 

консултативна 
помощ при работа 
на Училищните 
комисии по 
превенция на 
ППМН. 

От бюджета на 
МКБППМН 

2016 г. 
2017 г. 

Подобряване работата на 
УКПППМН. 

 Брой учебни 

заведения. 
Брой ученици. 

МКБППМН УЗ 

3. Активна подкрепа 
на дейността на 
педагогическите 
съветници чрез 
„Клуб на 
педагогическия 
съветник“. 

От бюджета на 
МКБППМН 

2016 г. 
2017 г. 

Подобряване уменията на 
педагогическите съветници при 

работа с проблемни деца. 

 Брой проведени 

срещи. 

Брой 

педагогически 

съветници. 

МКБППМН УЗ 

VІ. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

6.1. Подобряване на 
формите за превенция 
и подкрепа в случаи 

на насилие над дете. 

1. Провеждане на 
тренинги  сред 

учениците в 
Община  Разград за 
овладяване  на 
техники 

на разрешаване на 
конфликти , 

техники на справяне 
с поведението на 
агресивни деца и 

младежи техники 

и за 
възпрепятстване 
на агресивно 
поведение и работа 
в екип. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Намаляване на случаите на насилие и 

овладяване на методи за 
ненасилствена комуникация от 
децата. 

 Брой ученици. 

Брой проведи 

тренинги. 

ЦОП  



2.  Изработване и 

разпространение на 
информационни 

материали по 
превенция на 
насилието за 
различни целеви 

групи - деца, 
родители и 

професионалисти, 

работещи с деца. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване на информираността 
сред деца, родители и специалисти, 

как да разпознават формите на 
насилието и къде да потърсят 
професионална помощ. 

 Брой 

разпространени  

информационни 

материали. 

ЦОП  

3. Осъществяване на 
индивидуална 
корекционно-
възпитателна 
дейност с деца в 
конфликт със 
закона. 

От бюджета на 
МКБППМН 

2016 г. 
2017 г. 

Коригиране противоправното 

поведение на деца с 
противообществени прояви. 

 Брой деца. МКБППМН  

6.2. Подобряване на 
сътрудничеството и 

взаимодействието при 

случаи на насилие над 
дете. 

1. Развиване  
дейността на  
Координационния  
механизъм за  
взаимодействие  
между органите за 
закрила на местно 
ниво. 
Своевременно  
идентифициране на 
проблемите и  

вземане на  
конкретни.  

решения. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Предприети бързи и адекватни мерки 

в случаите на насилие над дете. 
 Брой заседания 

на 
Координационни
я механизъм 

ОЗД ЦОП 

РУ на МВР 

МКБППМН 

Община Разград 
РИО на МОН 

6.3. Повишаване на 
административния 
капацитет на 
специалистите, 
работещи с деца.  

1. Провеждане на 
обучения сред 

педагогическите 
кадри в училища и 

детски градини за 
разпознаване на 
формите на насилие 
и незабавно 
сигнализиране за 
случаите на 
насилие. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване на информираността и 

опита на педагози и помощен 

персонал за разпознаване и 

преодоляване на насилието в 
училища и детски градини. 

 Брой проведени 

обучения 
 

Брой обхванати 

педагози 

ЦОП МКБППМН 

2. Провеждане на 
обучения и 

супервизия от екипа 
на МКБППМН на 
председателите на  

От бюджета на 
МКБППМН 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване компетентността и 

уменията на специалистите. 
 Брой обхванати 

специалисти. 

Брой обучения. 
Брой групови 

супервизии. 

МКБППМН УЗ 



УКПППМН и 

педагогически 

съветници. 

3. Провеждан на 
въвеждащи и 

надграждащи 

обучения на 
служителите от 
Отдел „Закрила на 
детето“ към 

Дирекция за 
социално 
подпомагане. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване професионалната 
компетентност на работещите с деца. 

 Брой проведени 

обучения. 
Брой обхванати 

специалисти. 

ДСП  

6.4. Подобряване на 
координацията в 
случаите, свързани 

със случаи на деца в 
риск. 

1. Изработване, 
подписване и 

въвеждане в 
практиката на 
Координационен 

механизъм за 
взаимодействие 
между 
институциите и 

организациите за 
гарантиране правата 
на непридружените 
деца чужденци, 

пребиваващи в 
Република 
България, 
включително, 
търсещи или 

получили 

международна 
закрила. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Одобрение и въвеждане в практиката 
на ефективен механизъм за работа с 
непридружените деца бежанци. 

 Създаден и 

приет 
механизъм. 

 

ДСП 

ОЗД 

 

Всички 

институции и 

организации, 

свързани с 
изпълнението на 
Координационния 
механизъм 

2. Координация, 
мониторинг и 

контрол по 
прилагане на 
Координационния 
механизъм за 
рефериране и 

обгрижване на 
непридружени деца 
и деца, жертви на 
трафик, завръщащи 

се от чужбина. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

  Брой сигнали. 

Брой 

Репатрирани 

деца от чужбина. 
Брой наложени 

мерки по чл. 76 а 
от ЗБЛД. 

ОЗД  

РУ на МВР 

 

Всички 

институции и 

организации, 

свързани с 
изпълнението на 
Координационния 
механизъм 

3. Мониторинг на 
изпълнението на 

В рамките на 
бюджета на 

2016 г. 
2017 г. 

  Брой случаи. 

Брой срещи на 
ОЗД Всички 

институции и 



Координационния 
механизъм за 
взаимодействие при 

работа в случаи на 
деца, жертви или в 
риск от насилие и за 
взаимодействие при 

кризисна 
интервенция. 

отговорната 
институция 

мултидисциплин
арните екипи.  

Изготвен анализ. 

организации, 

свързани с 
изпълнението на 
Координационния 
механизъм 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

7.1 Включване на 
децата в обучителни 

модули, свързани с 
правото им на 
изразяване на мнение 
по различни теми. 

1. Образователна 
програма 
„Съдебната власт – 

информиран избор и  

гражданско доверие. 
Отворени съдилища 
и прокуратури”. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

30.06.2016 г.  Обогатяване познанията на 
учениците относно статута, 
структурата и функциите на 
съдебната власт в Република 
България, формиране на правна 
грамотност и култура, повишаване на 
гражданската образованост, 
превенция на насилието. 

 Брой ученици, 

участвали в 
образователната 
програма на 
територията на 
общината. 

Окръжен съд 

Окръжна 
прокуратура 
Административен 

съд  

Районен съд  

Районна 
прокуратура 

РИО, училища 

2. „Еколято 2016”.  

„Детска академия по 
безопасност”.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2016 г. 
2017 г. 

Повишен брой деца, участващи в 
извънучилищни мероприятия. 

 Брой обхванати 

деца. 
Отдел 
„Образование” 

ЦУТНТ 

РУ на МВР 

РД ПБЗН 

3. Провеждане на 
обучение по метода 
„Връстници 

обучават 
връстници“ на 
младежи от 8-10 

клас от училищата в 
град Разград.Тема 
на обучението 
„Нови наркотици, 

последици от 
употребата им и 

рисково 
поведение“.Обучени
те младежи ще 
провеждат сами 

обучения на свои 

връстници 

подпомагани от 
специалистите от 
ОБСНВ и ПИЦ. 

Финансирано 
от МЗ в 
изпълнение на 
Плана за 
действие към 

Националната 
стратегия за 
борба с 
наркотиците 
2014-2018 г. 

2016 г. 
2017 г. 

-повишаване на знанието и 

информираността на младежите по 
проблемите на зависимостта. 
-чрез практически упражнения и 

симулации тези знания да се 
превърнат в умения за справяне с 
рискови ситуации в тяхното 
ежедневие. 
 

 Брой обхванати 

деца. 
ОБСНВ, ПИЦ Педагогически 

съветници 



4. Консултиране на 
мнението на децата 
при изработване и 

прилагането на 
политиките, 
свързани с техните 
права и 

отговорности. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване на възможността за 
участие на децата в планиране и 

осъществяване на дейности, касаещи 

тяхното развитие , образование , 
свободно време. 

  Комисия за 
закрила на детето 

ЦОП 

ОЗД 

МКБППМН 

7.2 Насърчаване на 
детското участие в 
България. 

1. Отбелязване на 
Ден на 
ученическото 
самоуправление 
чрез ученически 

инициативи. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. – 2017 

г. 
Формиране на европейски дух и 

европейско съзнание у младите хора. 
 Брой 

инициативи. 

Брой обхванати 

деца. 

Училища от 
община Разград 

Отдел 
„Образование” 

2. Функциониране 
на Ученически 

съвети в учебните 
заведения и Клуб 

„Европейски мост” 

към ЦУТНТ. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. – 2017 

г. 
Изградени умения за вземане на 
решения и изразяване на   активна 
гражданска позиция на младите хора 
по проблемите на младежта.  

 Брой обхванати 

деца. 
Училища от 
община Разград 

ЦУТНТ 

Отдел 
„Образование” 

3. Отбелязване на 
Деня на Българската 
община чрез 
запознаване на 
учениците с 
дейността на 
общинска 
администрация. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. – 2017 

г. 
Повишена информираност на 
учениците за дейността на 
институциите. 

 Брой училища, 
взели участие. 
Брой обхванати 

деца. 

Училища от 
община Разград 

Община Разград – 

Отдел 
„Образование” 

VІІІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

Оперативни цели Дейности Бюджет Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

8.1.Създаване на 
условия и 

възможности за 
участие  в безплатни 

занимания с 
физически 

упражнения и спорт. 

1. Насърчаване на 
децата за включване 
в школи и клубове 
по различни видове 
спорт. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 
 

2016 г. 
2017 г. 

Създадени възможности и условия в 
общината за развиване на спортни 

дейности и организиране на спортни 

изяви за децата. Подобряване 
физическото и психическото здраве 
на децата. 

 Брой спортове, 
по които се 
обучават децата.  
Брой обхванати 

деца. 

УСШ, училища, 
детски градини 

Община, РИО-

Разград, школи и 

клубове по 
различни видове 
спорт 

2. Реализиране на 
проекти в УЗ и ЦДГ 

за развиване на 
физическото 
възпитание и спорта 
по ПМС № 129. 

 2016 г. 
2017 г. 

Подобряване условията за спорт в 
училища и детски градини. 

 Одобрени и 

финансирани 

проекти.  

 

училища Община, РИО-

Разград  

8.2. Насърчаване  
изявата на децата с 

1. Предоставяне на 
стипендии и 

От 
републикански

2016 г. 
2017 г. 

Стимулиране на детския талант и 

творчество. 
 Брой деца 

подпомогнати 

Отдел 
„Образование”-

 



изявени дарби. еднократно 
финансово 
подпомагане на 
деца с изявени 

дарби по 
Програмата на 
мерките за закрила 
на децата с изявени 

дарби от 
държавните 
общински училища 
за 2016.  

я бюджет със стипендия.  
Размер на 
изразходваните 
средства.  

Община Разград 

2. Предоставяне на 
еднократно 
финансово 
подпомагане по 
Мерките на Община 
Разград за 
насърчаване на 
творческите 
заложби на децата 
през 2016 г. 

от бюджета на 
Община 
Разград 

2016 г. Стимулиране на детския талант и 

предоставяне на възможност за изява. 
 Брой деца с 

еднократно 
финансово 
подпомагане. 
Размер на 
изразходваните 
средства. 

Отдел 
„Образование”-

Община Разград 

 

8.3. Осигуряване на 
достъп на всички деца 
до културни дейности 

и дейности за 
свободното време. 

1. Насърчаване 
участието на децата 
и учениците в  
извънкласните и 

извънучилищните 
дейности в областта 
на науката и 

изкуството в 
училищата и 

обслужващите 
звена. 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция  

2016 г. 
2017 г. 

Повишаване броя на обхванатите 
деца и ученици в извънкласните и 

извънучилищните дейности в 
училищата и обслужващите звена.  
 

 Брой проведени 

инициативи. 

Брой участващи 

деца и ученици.  

 

ИПУ 

културни 

институти 

читалища 

Отдел 
„Образование” 
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С Т А Т И Я 19 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№227. 

Докладна записка от  групата общински съветници от ПП «БСП» 

Относно: Отмяна на РЕШЕНИЕ № 78, протокол № 6 от 29.02.2016 

год. на Общински съвет-Разград докладна записка с входящ № 132/ 26. 02. 

2016 г., Относно: Определяне на начина на ползване на дървесина от 

горските  територии – общинска собственост, количеството добита 

дървесина, което ще бъде предоставено за продажба, обемът на 

дървесината придобита от горските територии – общинска собственост, 

която ще се продава през 2016 г. по ценоразпис и неговото утвърждаване. 
Кой ще я внесе? Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – общински съветник от ПП „БСП“, 

съвносител 
Уважаеми колеги общински съветници, 

От името на групата съветници от „БСП“ поставяме на вашето 

внимание докладна записка с проект за решение, касаещ Решение №78 по 

Протокол №6/29.02.2016 г. по докладна записка от 26.02.2016 г., относно: 

Определяне за ползване на дървесина от горските територии общинска 
собственост, количеството добита дървесина, което ще бъде предоставено 

за продажба, обемът на дървесината придобита от горските територии – 

общинска собственост, която ще се продава през 2016 г.  
За какво конкретно става въпрос. Общинският съвет е приел едно 

решение, съгласно което е предвидил в чл.1 от решението възможност за 
ползването на дървесината, наред с регламентирания в Наредба № 22, 

която е действала тогава, единствен способ, а именно: добив и продажба на 
добитата дървесина от ОП „Разградлес“ и възможността чрез продажба, 
настоящата дървесина на корен в размер на 14 909 куб.м. 

Ние поставяме този въпрос, защото така приетото решение е не 
законосъобразно и причините за това са комплексни. Първо, кметът на 
общината според нас незаконосъобразно внесе докладната записка по 

извънреден способ, без тя да бъде разгледана в ресорните комисии. 

Председателят на Общинския съвет следваше да упражни своите 
правомощия и да не допусне разглеждането на такава важна докладна 
записка, без да се спази реда предвиден в Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. В конкретния случай 

към датата 29.02.2016 г., това решение е в грубо противоречие с 
действащата нормативна база, а именно Наредба №22, която определяше, 
че приходите в ОП „Разградлес“ се формират от продажба на дървесина, а 
не за продажба на дървесина за сеч на корен и на второ място, ясно е 
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записано в тази наредба, че добиват и продажбата на добитата дървесина 
се извършва само и единствено от ОП „Разградлес“, и от никой друг. 
Тогава към месец февруари решението грубо погази тази наредба. Защо 

поставяме на вниманието този въпрос. На заседанията на постоянните 
комисии от представители на общинска администрация и някои от 
съветниците от управляващото мнозинство – „е сбъркали сме“, вярно е че 
наредбата тогава не е допускала да правим такова решение, но видите ли 

на 26.04.2016 г. ние ще приемем една нова Наредба №22, в която ще 
предвидим възможности за продажба на дървесина на корен и 

възможности за сеч, и ползване на такава дървесина на корен не само от 
ОП „Разградлес“. 

Уважаеми колеги общински съветници, тук става въпрос за 
принципно важни въпроси свързани с изискването Общинския съвет и 

общинската администрация да спазват законността, и то във всички случаи 

предполага при приемането на всеки акт на Общинския съвет, това важи и 

за кмета на общината и администрацията, да се спазват по-висши 

нормативни актове. Именно заради спазването на този принцип, ние Ви 

предлагаме нещо, което няма да коства големи проблеми нито на 
общинската администрация ръководена от кмета, нито ще се отрази 

неблагоприятно на дейността на ОП „Разградлес“, нито на дейността по 

дърводобива. А то е, да отменим това незаконосъобразно решение №78, и 

след това вече имаме пълната възможност да приемем необходимите 
актове, но вече в съответствие с актуалната действаща правна уредба.  

Убеден съм, че всеки един общински съветник, а особено юристите 
общински съветници, и от администрацията ще оценят важността на 
спазването на този важен принцип. Обратното означава да отворим 

вратите и възможностите в Общинския съвет да се приемат 
незаконосъобразни актове с всички произтичащи неблагоприятни 

последици. По тези съображения Ви предлагаме проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Димитров – общински съветник от ПП „БСП“, 

съвносител 
Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тази докладна записка беше разгледана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Монев, като 

председател на тази комисия да докладвате за гласуването по нея. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка наистина беше разгледана в 
нашата постоянна комисия, бяха обсъдени всички доводи и мотиви на 
вносителите докладвани от колегата Ненчев, в крайна сметка с 2 гласа 
„ЗА“, без против и 5 – ма „въздържали се“ проекта за решение не беше 
подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към вносителя? 

Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Имам два въпроса. Първия е 
свързан с това, че групата на общински съветници от ПП „БСП“ казват, че 
Общинският съвет е констатирал, че някакво решение имаме 
незаконосъобразно. Тъй като аз, може би не съм бил на това заседание или 

не знам, може ли да ми цитирате кое това решение, защото Вие сте го 

констатирали, т.е. то има някакъв номер това решение. Защото нали 

казвате констатира. И втория ми въпрос е дали сте запознат с Наредба №14 

на Общински съвет – Разград? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпросите?  

 

Г-н Стоян Димитров – общински съветник от ПП „БСП“, 

съвносител 
И двата въпроса са толкова неясни, че просто най-добронамерено не 

може да се отговори конкретно. Решение №78, Протокол №6/29.02.2016 г. 
е предмет на разглеждане и групата съветници от ПП „БСП“ счита, че това 
решение е незаконосъобразно. Групата съветници констатира, че не е 
спазена и процедурата предвидена в правилника относно приемане на това 
решение и неправилно, и в нарушение на правилника то е разгледано по 

извънредния способ.  

Наредба №14 има над 800 позиции и всеки един съветник, който е 
гласувал за тях ги е прочел и естествено е запознат с тях.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доволен ли сте от отговора, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не съм доволен, защото аз не съм от групата на „БСП“ и 

Общинският съвет не е „БСП“. Извинявайте ама Вие казвате Общинския 
съвет констатира. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси? С гласуването по тази докладна ще можете 
да заявите тази си позиция, господин Христов. Имате ли други въпроси 

към вносителя? Явно няма други въпроси. Изказвания, предложения? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№227. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.04.2016 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 не участва   

5. Владимир Димитров Димитров  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан  +  

11. Иво Борисов Димитров не участва     

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев не участва   

14. Красимир Петров Петров   + 

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов   + 

17. Марина Петрова Христова  +  

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова  +  

21. Наско Стоилов Анастасов  +  

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели  +  

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 115 

 

На заседание на Общински съвет - Разград, проведено на  На 29. 

02. 2016 г. беше внесена по извънредния способ докладна записка с 
входящ № 132/ 26. 02. 2016 г., касаеща приемане на решение за 

определяне на начина на ползване на дървесина от горските 
територии - общинска собственост, количеството добита дървесина, 

което ще бъде предоставено за продажба, обемът на дървесината, 

придобита от горските територии - общинска собственост, която ще се 
продава през 2016 г. по ценоразпис и неговото утвърждаване. По нея 

бе прието Решение № 78. 

В чл.1 от решението е предвидена възможност за ползване на 

дървесината наред с регламентирания в Наредба № 22 единствен 

способ – добив и продажба на добитата дървесина от ОП „Разградлес” 

от склад в размер на 20217 куб.м. ,така също и чрез продажба на 

стояща дървесина на корен в размер на 14 909 куб.м. 

Общинският съвет констатира, че това решение е 
незаконосъобразно. Поради разглеждането й по извънреден способ, 

докладната записка не бе обсъдена в ресорните постоянни комисии  и  

самото  решение не е съобразено с по-висши нормативни актове, а 

именно Наредба № 22 за управление на горските територии на 

Община Разград, приета с Решение № 413 на Общински съвет 

гр.Разград от заседание от 30.07.2013 г. 
Решението на Общинския съвет  е в противоречие с чл. 14, ал. 2,  

и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 22. 

Съгласно чл.14, ал. 2 Ползването на дървесина от горските 
територии- общинска собственост, се осъществява чрез добив и 

продажба на добита дървесина от ОП „Разградлес”. 

Съгласно ч. 8, ал. 2 Приходите в План- сметката на ОП 

„Разградлес” се формират от: 

1. продажба на дървесина от временен склад;” 

В Наредба № 22 е регламентирано ползването на дървесина от 

горските територии - общинска собственост. Там ясно е записано, че 
добивът и продажбата на добита дървесина се извършва само  от ОП 

„Разградлес”. С оглед на това  е недопустимо продажбата на стояща 

дървесина на корен и възможността  външни фирми да извършват 

сеч. 

С приемането на посоченото решение № 78/29.02.2016 год. се  
нарушават и основополагащи принципи за ползването на общинските 
гори и се променя коренно системата на  работа на ОП „Разградлес”. 
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Това води  и до незаконосъобразно ползване  на 1/3 от общия 

обем дървесина и разпореждането с имоти - общинска собственост. 

Това опорочава решението и в останалите му части, касаещи 

ползването на прогнозното количество дървесина в размер на 35 126 

куб. метра. 

Поставя се в опасност доброто финансово състояние на 

дружеството и осигуряването на значителни приходи за общината. 

Това налага отмяната на посоченото решение изцяло. 

Целта, която се поставя с решението:Спазване на нормативните 
актове и защита на финансово-икономическите интереси на Община-

Разград. 

На oснование чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване с 6 гласа „ЗА”, „против” – 10, „въздържали 

се” – 8, 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Не приема докладна записка с вх.№227/18.04.2016 г. от групата 

общински съветници от ПП «БСП». 

Относно: Отмяна на РЕШЕНИЕ № 78, протокол № 6 от 

29.02.2016 год. на Общински съвет-Разград докладна записка с входящ 

№ 132/ 26. 02. 2016 г., Относно: Определяне на начина на ползване на 

дървесина от горските  територии – общинска собственост, 

количеството добита дървесина, което ще бъде предоставено за 

продажба, обемът на дървесината придобита от горските територии – 

общинска собственост, която ще се продава през 2016 г. по ценоразпис 
и неговото утвърждаване. 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, от името на група съветници може ли кратко 

изявление? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Какво искате да направите.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация представителите на ръководството на всяка група 
съветници имат право да правят изявления. 



193 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте да направите Вашето изявление. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Може би сте забравили тези текстове от правилника.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не съм ги забравила. В един момент се обърках дали отрицателен 

вот искате да изкажете. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не, не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да изясним това. Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги,  

Ние се обръщаме във връзка с обсъждането на тази докладна записка 
с едно предложение към кмета на общината и общинската администрация 
и съветниците от този случай, който обсъждахме да бъдат направени 

необходимите поуки и това да бъде един тревожен сигнал за това, че 
подобни грешки не бива да бъдат допускани занапред. Нашето 

предложение е да се уважава закона с по-голямо внимание и отговорност 
от всички, както от кмета на общината и неговия екип, така и от всички 

общински съветници, опасността и занапред по други случаи да бъдат 
допуснати подобни грешки, да бъдат приемани решения – прибързано в 
нарушение на по-висши нормативни актове и последиците от това да бъдат 
по-тежки. Моля ви да приемете всичко това като едно желание и като 

израз на нашия стремеж дейността на Общинския съвет в Разград да бъде 
съобразена със закона. 

 

 

С Т А Т И Я  20 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№242. 

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

Относно:   Окончателния разделителен протокол на активите -

ВиК системи и съоръжения- между държавата и Община Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 
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Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

На територията на област Разград в съответствие с изискванията на 
Закона за водите е създадена Асоциация по В и К. Тя включва общините 
Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака, обслужва се от 
„Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД, което е 100 % държавна собственост. 

В Община Разград е  получено писмо от 25.03.2016 г. от Областен 

управител на Област Разград в качеството му на Председател на 
Асоциацията по ВиК, с което уведомява, че следва да се оформи 

окончателния разделителен протокол на активите -ВиК системи и 

съоръжения между държавата и Община Разград, за което е необходимо 

упълномощително решение от Общинския съвет. 
С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. 

заседание на Общински съвет Разград е определено, че позицията на 
представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание на 
Асоциацията по В и К се определя за всяко отделно заседание с изрично 

решение на Общински съвет Разград по отделните точки от дневния ред. 

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

§ 9 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и 

писмо на Областния управител на Област Разград в качеството му на 
Председател на Асоциацията по ВиК, предлагам Общински съвет Разград, 

да вземе следното решение: 
1. Упълномощава кмета на Община Разград да подпише окончателен 

разделителен протокол на активи- между държавата и Община Разград, в 
обособената територия на ВиК оператора „Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД 

гр. Разград, получен с писмо от 22.03.2016 г. на МРРБ. 

Приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тъй като тази докладна записка, както всички 

разбрахме още от началото на това наше заседание, не е минала през 
комисии, тъй като влиза по извънредния способ. Колеги, имате 
възможност да задавате въпроси към вносителя на докладната записка. 
Има ли желаещи? Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моят въпрос към кмета е свързан с това, че голяма част от 
общинските съветници въобще не могат да си изяснят какво е 
съдържанието по същество и какъв е смисъла на проекта за решение. Аз за 
това моля вносителя, макар и в един по стегнат план, да поясни какво 

представлява тази дейност свързана с разпределянето на активите на В и К 
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системите и съоръженията. Какво представляват тези асоциации и да ни 

информира в най-общ план каква е стойността и какво е естеството на 
активите и съоръженията, които са на Община Разград, какво трябва да 
правим като разделяне с държавата. Какво ще разделяме с държавата и с 
каква цел, и какви по-нататък са последиците от тези действия за общината 
във финансово-икономически план и за постигане на целта свързана с 
качествено и евтино водоснабдяване на населението от Община Разград. 

Поставям въпроса в най-общ план, като моля пак така в най-общ план да се 
дадат допълнителни разяснения.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Искам да отговоря в следния аспект – Асоциациите по В и К, които 

следваха да бъдат учредени на територията на всяка една обособена 
територия на съответния оператор, в нашия случай Община Разград 

членува в Асоциация по В и К по обособената територия на В и К 

оператора „Водоснабдяване-Дунав“. Тяхната цел е да бъдат посредника 
между В и К операторите и общините, каквито сме в случая ние и чрез 
предоставянето по реда на Закона за водите или по Закона за концесиите 
на активите, които са общинска собственост, те да оперират с тях в случаи, 

както конкретния случай В и К оператора ни е държавно дружество. 

Поради тази причина една от стъпките, освен че се подписва договор с В и 

К оператора, следва да се разделят активите между държавна и общинска 
собственост. Този процес тече от 2011 година. В началото общините бяха 
подканени дълго време да предадат списъци на МРРБ на общинска 
собственост със съответните актове за общинска собственост на В и К 

системите и съоръженията. Такива на два пъти бяха изпращани от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Последното, което видях аз е от 2013 година. В настоящия момент, след 

като беше подписан вече договора за управление между Асоциацията и В и 

К оператора следва да бъде осъществено окончателното разделяне на 
активите. Този окончателен протокол, вариант на който ние получихме от 
МРРБ, следва да бъде подписан от кмета, а Общинският съвет пък е този, 

който дава правомощието, т.е. го упълномощава да подпише окончателния 
протокол. В и К активите, които са подадени през 2013 година от Община 
Разград са точно тези, които фигурират в момента в окончателния 
протокол. Те са с определена балансова стойност действително, но това е 
разделяне, което означава, че те остават общинска собственост, т.е. се 
разделят на държавна и общинска собственост. И следващата стъпка, след 

като бъде осъществено това окончателно разделяне е по реда на Закона за 
концесиите или по реда на Закона за водите. Общината, т.е. Общинския 
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съвет като принципал, да ги предостави за управление на В и К оператора. 
Тези щрихи са дейностите свързани с Асоциациите по В и К. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Георгиева, ако сте в състояние или някой от експертите от 
общинска администрация да ни дадете информация каква е стойността на 
активите, които съгласно този разделителен протокол са общинска 
собственост. Не искам да Ви затруднявам излишно, ако имате възможност, 
да имат информация общинските съветници.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Ненчев, ако искате, понеже проекта на окончателния 
протокол е пред мен в рамките на една страничка и нещо, искам да Ви го 

прочета да се запознаете в детайли с него. 

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на 
активите В и К системи и съоръжения между държавата и Община Разград, 

съгласно чл.15 и чл.19 от Закона за водите. 
Първо, настоящия Окончателен протокол е изготвен на основание 

параграф 9, ал.5 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите. За окончателно 

разпределение на собствеността на активите В и К системи и съоръжения и 

публична държавна собственост и публична общинска собственост 
съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите на територията на 
територията на Община Разград в обособените територии на В и К 

оператора „Водоснабдяване-Дунав“ Разград. 

Второ, с настоящия Окончателен протокол страните утвърждават 
протокол за разпределение на собствеността на активите – В и К системи и 

съоръжения между държавата и Община Разград към 31.12.2013 г., 
съгласувано от Община Разград на основание параграф 9, ал. 4 от 
Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение към Закона за водите при съответна актуализация, съгласно 

списък за актуализация към Окончателния протокол за разпределение на 
собствеността на активите В и К системи и съоръжения между държавата и 

Община Разград.  

Трето, публична държавна собственост. Общата стойност към 

31.12.2013 г. на активите В и К системи и съоръжения публична държавна 
собственост на територията на Община Разград в обособената територия 
на В и К оператор „Водоснабдяване-Дунав“ е 881 000 лв. Второ, общата 
стойност към 31.12.2013 г. на бракуваните през 2014 активи В и К системи 

и съоръжения публична държавна собственост на обособената територия 
на оператор В и К „Водоснабдяване – Дунав“ е 0 х.лв. Трето, Общата 
стойност към 31.12.2014 г. на новоизградените през 2014 г. активи В и К 

съоръжения публична-държавна собственост на територията на Община 
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Разград, в обособена територия на В и К оператора „Водоснабдяване-
Дунав“ е 0 х.лв. Четвърто, публична-общинска собственост, общата 
стойност към 31.12.2013 г. на активите В и К системи и съоръжения 
публична-общинска собственост на територията на Община Разград, в 
обособената територия на В и К оператора „Водоснабдяване-Дунав“ 

Разград е 7 мил. 614,85 х.лв. Обща стойност към 31.12.2013 г. на 
бракуваните активи публична-общинска собственост е 0 х.лв. Общата 
стойност на новоизградените през 2014 г. активи публична-общинска 
собственост е 232,34 х.лв.  

Неразделна част от настоящия протокол са: Приложение  №1 

Протокол за разпределение на активите, съгласуван от Община Разград. 

Второ, Приложение №2 Списък на актуализацията на Окончателен 

протокол за разпределение състоянието на активите между държавата и 

Община Разград. Това е. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси имате ли към вносителя? Няма въпроси към 

вносителя. Имате ли желание за изказване и за промени по докладната? Не 
виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх.№242. Моля, колеги гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116 

 

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, Лозница, Цар 

Калоян, Попово, Опака, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав“ 

ЕООД гр. Разград. 

В Община Разград е  получено писмо с вх. № АО-05-03-

2795/25.03.2016 г. от Областен управител на Област Разград в 

качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК, с което 

уведомява, че следва да се оформи окончателния разделителен 

протокол на активите -ВиК системи и съоръжения между държавата и 

Община Разград, за което е необходимо упълномощително решение от 

Общинския съвет. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 

г. заседание на Общински съвет Разград е определено, че позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 
на Асоциацията по В и К се определя за всяко отделно заседание с 
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изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 

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

ЗМСМА , § 9 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите и писмо с вх. № АО-05-03-2795/25.03.2016 г. от Областен 

управител на Област Разград в качеството му на Председател на 

Асоциацията по ВиК, Общински съвет Разград, с 19 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – 3, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава кмета на Община Разград да подпише 
окончателен разделителен протокол на активи- между държавата и 

Община Разград, в обособената територия на ВиК оператора 

„Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД гр. Разград, получен с писмо изх. № 

03-02-320/22.03.2016 г. на МРРБ. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 
 

 
 

ТОЧКА ВТОРА 

 ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминавaме към втора точка. Постъпили са две питания към кмета 
на Община Разград чрез председателя на Общинския съвет. Първото от тях 

е от независим общински съветник Милена Дачева Орешкова. На 
основание чл.96, ал.2 снемам това питане от дневния ред, тъй като 

общинския съветник, който го е направил отсъства и не е в залата, и в 
сградата на общината.  

Второто питане е внесено от Илия Илиев – общински съветник от 
групата на общински съветници от „БСП“. Имате ли господин Илиев 
готовност да развиете питането си? 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, имате 5 минути. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 
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Уважаеми господин кмете, 
Непосредствено преди изборите за местна власт, общината направи 

едно добро дело за ж.к. „Орел“. Изгради две детски площадки в 
градинките пред бл.20 и 24. Площадите обаче нямат гумено покритие, 
сигурно наименованието е друго и вече има няколко случая на паднали 

върху бетона малки деца спускащи се от пързалките с разбити глави. 

Ето защо питам,  общината ще покрие ли детските площадки със 
същото покритие, каквото е на площадките в останалите седем квартали на 
града. 

Послеслов: Ако е необходимо Питането ми може да е съпроводено с 
подписите на десетки майки, които поставиха проблема пред мен. 

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Господин Василев, имате ли готовност за отговор 

или ще използвате правото си за следваща сесия?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

За следващата сесия ще използвам правото си да Ви отговоря 
подробно. Искам просто да уточним точно номерацията на кварталите и 

площадките дали попадат точно в участъците, които престоят да бъдат 
ремонтирани по инвестиционната програма. Само ако мога да вметна 
нещо, мисля че наредбата, ако не ме лъже паметта, за изграждането и за 
функционирането на детските площадки не е с вчерашна дата и в мен 

възникна въпроса защо Община Разград преди няколко месеца изгражда 
площадки, които не отговарят на изискванията. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. С това изчерпахме точка втора от дневния ред. 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към точка трета текущи. На Вашето внимание 
уважаеми колеги е Програмата за управление на Община Разград за 
периода 2015-2019 г., която е внесена от кмета на Община Разград д-р 

Валентин Василев. 
Получен е Годишен финансов Отчет на „ДКЦ I“ Разград ЕООД за 

2015 г., вносител е управителя на „ДКЦ I“ д-р Николай Денев. Отчет и за 
дейността на „ДКЦ I“ Разград ЕООД през 2015 г., вносител е управителя 
на „ДКЦ I“ д-р Николай Денев. 
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Отчет за статуса на проектната дейност на Община Разград за месец 

март 2016 г., вносител Даниела Неделчева – младши експерт в Отдел 
„Програми и проекти“. 

Годишен Отчет на „Общински пазари-Разград“ ЕАД за 2015 г. 
Годишен Отчет за дейността на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. 

Разград за 2015 г. и Бизнес план за управлението и развитието на 
„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград за 2016 г. 

Постъпил е Доклад за изпълнение на Годишния план за дейността на 
Звено за вътрешен одит за първото тримесечие на 2016 г. при Община 
Разград., постъпило е от главения вътрешен одитор Дарина Илиева. 

Отчет за напредъка по изпълнявани от Община Разград проекти 

финансирани по оперативни програми за периода  1 януари – 31 март 2016 

г., информацията е постъпила от зам.-кмета госпожа Галина Георгиева. 
Това са текущите за днешната сесия. Поради изчерпване на дневния 

ред в 18:20 часа закривам редовното заседание на Общински съвет – 

Разград, днес 26.04.2016 г.  
Желая приятна вечер на всички! 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

       

  ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР:  

      /Емине Хасан/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


