
Отчет на мандат 2015-2019 година 

 

 През изминалите четири години, в мандат 2015-2019 година, бяха извършени редица 
подобрения в община Разград. Променена беше визията за изграждане на нов и модерен 

Европейски център, който да удовлетвори нуждите на хората от града и селата. Разград  

обновява своя облик постепенно и видимо във всички сфери. Реализирани бяха редица 
проекти, водени бяха диалози с хората, като те споделяха своите виждания и приоритети, 

които повлияха при вземане на решения. Дадено беше добро начало за решаване на 
дългогодишни проблеми стоящи на дневен ред повече от 30 години.  

  За този четиригодишен период бяха извършени подобрения в най-големия 
жилищен квартал „Орел“. В него беше реализиран проект „Паркоустрояване на зелените 
площи в кв.“Орел“, град Разград“, в рамките, на който се облагороди 2/3 от територията му. 
Проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с бенефициент Община Разград. 

Изразходвани са 5 604 144,81 лв., от които 4 763 523,09 лв. европейско и 840 621,72 лв. 
национално съфинансиране. ЖК „Орел“ бе залесен, изградиха се нови и рехабилитирани 

съществуващи пешеходни алеи и тротоари. Бяха изградени и оборудвани детски и спортни 

площадки за различни възрастови групи, с мултифункционално предназначение и достъп за 
ползватели с увреждания. Рехабилитирани бяха улици и вътрешноквартални паркинги. В 

рамките на проекта се изгради енергоспестяващо вътрешноквартално, парково, алейно  и 

улично осветление. Изградени бяха места за отдих и почивка.  

 В същия квартал беше извършена и  реконструкция на водопроводи със средства над 2 

млн. лв. отпуснати целево от МРРБ. След проведени разговори с пенсионери от квартала беше 
решен и проблемът с разкриване на нов пенсионерски клуб,  който Общинското предприятие 
„Ремонтстрой“ освежи и пригоди за ползване.  

 По друг мащабен проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и 

мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. 

Разград“, с бенефициент Община Разград, започна обновяването на детски градини и училища 
за близо 10 млн.лева. В рамките на същия проект през 2019 година започна дългоочакваният 
строеж на обект „Училищен физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“. След изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон с комбинирани 

игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле, в него ще могат да 
спортуват учениците  в двете учебни заведения. Проектът е насочен към модернизиране на 
образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община 
Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на 
образователната инфраструктура в град Разград. 

 За първи път в Община Разград бе направено дофинансиране за издръжката на 
читалищата. В бюджета на Община Разград за 2018 г. бяха предвидени 5 000 лв. от общински 

приходи за укрепване и развитие на читалищата в община Разград, които бяха разпределени 

между същите на проектен принцип. За 2019 година тази сума бе увеличена на 10 000 лв.  

 



По отношение на проектната дейност четиригодишният период бе маркиран от 
реализацията на проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на град Разград (ИПГВР). Община Разград се възползва от предоставената 
възможност и направи необходимите постъпки за включване в ИПГВР на град Разград на 10 

допълнителни проекта (за реконструкция, обновяване и оборудване на 6 обекта от 
образователната инфраструктура (5 детски градини и ЦУТНТ) и Исторически музей, гр. 

Разград и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сграда на Студентско общежитие 
и многофамилни жилищни сгради). Предложеното изменение бе одобрено от Управляващия 
орган на ОП „Регионално развитие“ и по този начин включените обекти в ИПГВР и 

допълнителните изменения към него бяха подадени в проектно предложение 
„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община 
Разград 2020“ на стойност 20 013 780,70 лв. Инвестиционната програма, включваща проекти 

за обновяване и модернизиране на физическата среда в зоната със социален характер, 

повишаване качеството на предлаганите публични услуги в образователната, социалната и 

културната сфери бе одобрена през м. април 2016 г. Във връзка с нейната реализация и с цел 

обезпечаване на дейностите по управлението и изпълнението ù бе подадено и одобрено 

проектно предложение „Подобряване на административния капацитет на Община 
Разград за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на ОПРР 2014 - 2020 г.“ на стойност до 106 167,76 лв. 

Подаден, одобрен и със стартирана реализация през 2017 г. бе и проект „Проектиране 
и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране 
на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ и на стойност 13 534 453 лв. По проекта ще бъдат изградени 

инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща 
инсталация с капацитет 4168 т годишно, които ще обслужват 110 000 жители от общините 
Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.  

В периода 2016 г. – 2019 г., с финансиране в размер на 830 567 лв., осигурено по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) се изпълнява и проект 
„Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 
Община Разград“, по който се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, 
насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните 
семейства, както и бъдещи родители. До 2020 г. продължава и реализацията на проект 
„Приеми ме 2015“ по ОП РЧР, който развива нови модели на работа и услуги за деца в риск и 

техните родители и разширява възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа 
за предоставяне на „специализирана приемна грижа“. 

Обезпечаване нормалното функциониране и осигуряване непрекъсваемост на работата 
на Областен информационен център – Разград бе осигурено чрез кандидатстването и 

реализацията на два проекта: „Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център Разград“ на стойност 314 594,95 лв. за периода м. януари 2016 г. – 

м. декември 2018 г. и проект „Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център - Разград през периода 2019 - 2021 г.“ на стойност 319 900 лв., 
финансирани по Оперативна програма „Добро управление“.  

Подаденото и одобрено бе проектно предложение „Насърчаване на социалното 
приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за 
предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ по 

ОПРР. По проекта, в рамките на финансов ресурс в размер на 615 000 лв., се извършва ремонт 
на функциониращите Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания, 
ще бъдат разкрити и две нови услуги - Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна 
възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст.  

През м. август 2018 г. стартира изпълнението на други два социални проекта: проект 
„Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби 

групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ на обща 



стойност 2 421 999,99 лв. и проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на 
улицата“ с бюджет 989 999.98 лв. В рамките на реализацията на проектните дейности ще 
бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с общо 48 

жилища, снабдени с необходимото обзавеждане и оборудване и с капацитет за настаняване на 
около 170 лица, чрез които социални жилища ще се осигури подслон и нормални условия за 
живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен 

дом или жилище под наем. По проекта за Центъра за работа с деца на улицата ще бъде 
извършен основен ремонт и ще се реализират енергоефективни мерки в сградата на бившия 
Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“, където на втория етаж от сградата ще се 
създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността - Център за 
работа с деца на улицата.  

Осигуряването на топъл обяд се осъществява по проекти „Обществена трапезария“  

на Фонд „Социална закрила“ и „Осигуряване на топъл обяд в община Разград“ по 

Оперативна програма за храни и/или материално осигуряване. Постигане на по-добро 

качество на живот, независимост и социално включване на възрастните хора и лица с 
увреждания е основната цел на проект „Създаване на звено за патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“, 

стартирал през м. юли 2019 г., на стойност 337 969,76 лв., осигурени по ОП „РЧР“. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН И СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

2016 г. – 2019 г. 

За 2016 г. в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и 

други неданъчни приходи са постъпили общо 8 858 135 лв., които представляват 115 % 

спрямо общия размер на планираните за 2016 г. приходи от 7 731 000 лв. 
Изпълнението на данъчните приходи е 116 %, на общинските такси е 113 %, а на други 

неданъчни приходи е 36 %. 

 

За 2017 г. в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и 

други неданъчни приходи са постъпили общо 8 443 949 лв., които представляват 102 % 

спрямо общия размер на планираните за 2017 г. приходи от 8 243 000 лв. 
Изпълнението на данъчните приходи е 101 %, на общинските такси е 104 %, а на други 

неданъчни приходи е 25 %. 

 

За 2018 г. в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и 

други неданъчни приходи са постъпили общо 8 417 997 лв. (в сумата не влизат лихвите, 

които от 2018 г. са на отделен код), които представляват 98 % спрямо общия размер на 
планираните за 2018 г. приходи от 8 567 000 лв. 

Изпълнението на данъчните приходи е 98 %, на общинските такси е 98 %, а на други 

неданъчни приходи е 37 %. 

 

Към 31.08.2019 г. /дата на осчетоводяване/ в приход на общинския бюджет от 
имуществени данъци, общински такси и други неданъчни приходи са постъпили общо 7 216 

111 лв., които представляват 81 % от общия размер на планираните за 2019 г. приходи от 8 864 

600 лв. 
Изпълнението на данъчните приходи към посочената дата е 77 %, на общинските такси 

е 82 %, а на други неданъчни приходи е 64 %. 

 

 

 



За периода 2016 г. – м.09.2019 г. принудително събраната от съдебните и публични 

изпълнители сума е в общ размер на 738 795.93 лв., както следва: 
 

година ЧСИ НАП Обща сума 

2016 г. 45 726.24 лв. 38 521.09 лв. 84 247.33 лв. 

2017 г. 223 186.72 лв. 57 882.93 лв. 281 069.65 лв. 

2018 г. 154 561.36 лв. 43 890.86 лв. 198 452.22 лв. 

2019 г. 156 955.00 лв. 18 071.73 лв. 175 026.73 лв. 

Обща сума 580 429.32 лв. 158 366.61 лв. 738 795.93 лв. 

 

РЕМОНТ УЛИЦИ В ГРАД РАЗГРАД, УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА 

И РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ  В ОБЩИНА РАЗГРАД ПРЕЗ 

2016 - 2019 

 За четири години в периода 2016-2019 г. Община Разград  рехабилитира улици, 

междублокови пространства, паркинги в града на стойност 1 272 849 лв. с ДДС, обнови изцяло 

тротоари, които бяха компрометирани в различни части на града и вложи 337 700 лв. с ДДС. В 

същия период бяха  рехабилитирани улици във всички населени места на община Разград за 
2 030 485 лв. с ДДС. 

Годи

на ОБЕКТ 

Дължина  

в метри 

Обща 

стойност 

/с ДДС/ 

2016 Ремонт улици в град Разград  2 907 46 724 

Ремонт улици в населените места на общината  107 008 

Ремонт на тротоари  - 

2017 Ремонт улици в град Разград  55 248 913 560 

Ремонт улици в населените места на общината  152 235 

Ремонт на тротоари 2 157 257 843 

2018 Ремонт улици в град Разград  13 400 238 203 

Ремонт улици в населените места на общината  121 242 

Ремонт на тротоари 1 328 79 857 

2019 Ремонт улици в град Разград   74362 

Ремонт улици в населените места на общината  1650000 

Ремонт на тротоари  - 

    

 

 
ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2016 Г. ДО 2019 Г. 

 От 2016-2019 г. на територията на община Разград са разкрити три нови социални 

услуги за деца и една за пълнолетни лица. Одобрени са пет проекта, три от тях се предоставят 
и сега, а останалите два са реализирани. 



 Към настоящия момент социалните услуги на територията на община Разград са 12 – 

пет от тях предоставят подкрепа на общо 677 пълнолетни лица, а останалите седем социални 

услуги предоставят подкрепа на общо 182 деца и младежи. 

Разкриване на социални услуги: 

 На 22.04.2016 г.  е разкрита социалната услуга Дневен център за деца и младежи с 
увреждания с капацитет 25 места. ДЦДМУ предоставя комплекс от социални услуги, 

гарантиращи цялостно обслужване на децата с увреждания през деня, свързани с 
предоставянето на храна и транспорт, задоволяване на ежедневните, здравните, образователни 

и рехабилитационни потребности. 

 На 19.02.2018 г. със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане е направена промяна на социалната услуга „Защитено жилище за лица с 
психични разстройства“ в  „Център за пълнолетни лица с психични разстройства с. 
Просторно“, с капацитет 12 места.  

 На 03.08.2018 г.  е разкрита социалната услуга Център за работа с деца на улицата с 
капацитет 18 места. ЦРДУ предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на 
попадането на деца на улицата и отпадане от 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. 

 На  30.01.2018 г.  е разкрита социалната услуга Звено Майка и бебе с капацитет 6 места. 
ЗМБ предоставя 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 подкрепа. 

 През периода 2016-2019 г. Община Разград е носител на много награди връчени от 
Националния алианс за социална отговорност, а през 2019 година ни бе връчена и юбилейната 
награда, която е за „Активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното 

развитие на България“.  

 

Дейността в направление  „Общинска собственост“ 

за периода 2015-2019 година 
 

 През отчетния период бяха извършени две значими сделки по управление и 

разпореждане с общински имоти. Беше реализирана концесия за строителство  с предмет: 
„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена“, неговото управление и 

поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“. На 15.12.2016 

година беше сключен договор за концесия между Община Разград и „Професионален 

футболен клуб Лудогорец 1945“ АД гр. Разград, съгласно който  концесионерът  се задължава 
да  извърши строителство, реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация  на 
сектори „А“,  „В“ и „ Г “, като  извърши  инвестиции в общ  размер  18 500 000 лв., без ДДС. 

През 2017 година беше изграден сектор „В“ с 3 500 седящи места, ВИП зона, зала за кетъринг 
за официални лица, подземен паркинг, помещения за първа помощ, санитарни помещения за 



публиката  и бюфети. Размерът на реализираната инвестиция възлиза на  7 600 233 лв, без 
ДДС. 

През 2018 година  се построи и въведe в експлоатация  сектор „Г“ на стадион 

„Лудогорец Арена“ с 2 308 седящи места. Новият сектор  е за феновете на гостуващите отбори 

и осигурява максимален комфорт на зрителите с помещения за кетъринг, лекарски кабинет, 
санитарни помещения. Реализираната инвестиция е в размер на 4 103 879 лв., без ДДС. В 

процеса на строителството на сектора възникна необходимостта от въвеждане в експлоатация 
на трафопост БКТП 2х1000KVA, 20/0,4 KV на мястото на съществуващ БКТП 1х630KVA, 

20/0,4KV. Инвестицията в новия трафопост възлиза на 330  402 лв., без ДДС. По този начин 

само за две години след подписване на договора бяха направени инвестиции за 12 034 514 лв. 
През 2019 година Община Разград даде съгласие, извън договорираните инвестиции, да 

бъде извършена подмяна на поливната система на терена, както и на подмяна на тревното 

покритие на стадиона и хранителния слой на тревата, като очаквания размер на инвестицията 
е 200 000лв., без ДДС. 

През 2019 година изтече 25-годишният срок на договора за учреденото право на строеж 

на бензиностанция „ШЕЛ“, след който същата стана собственост на Община Разград. След 

проведения впоследствие публичен търг за учредяване  на възмездно право на ползване върху 
бензиностанцията  за срок от 10 години беше достигната цена от 2 220 000 лв. без ДДС. По 

този начин в общинския бюджет влязоха значителни  по размер финансови средства, а 
Община Разград запази собствеността си върху обекта. 

 

 

   
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА  БИЗНЕС  ЗОНА „ПЕРИСТЪР“ ГРАД РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г. 
 

I.УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

ОТЧЕТЕН  

ПЕРИОД 

 

 

2016 година 
 

2017 година 
 

2018 година 
 

2019 година 

Отдадена под наем 

застроена площ по 

години 

 

6 947,00 кв. м. 

 

6 950,00 кв. м. 

 

7 077,00 кв. м. 

 

7 120,00 кв. м. 

 

 
II.РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ/ 

 

 

ОТЧЕТЕН  

ПЕРИОД 

 

 

2016 година 
 

2017 година 
 

2018 година 
 

2019 година 
ОБЩО 

ЗА 

ПЕРИОДА 

Обща незастроена 
площ, върху която 

е учредено право 

на строеж по 

години 

 

2 432,00 кв. 
м. 

 

2 500,00 кв. 
м. 

 

3 520,00 кв. 
м. 

 

3 290,00 кв. 
м. 

 

11 742,00 кв. 
м. 

Сключени 

договори за 
учредяване право 

на строеж по 

години 

2 броя 1 брой 5 броя 7 броя 15 броя 



* Общ размер на 
инвестициите по 

години 

3 880 000,00 

лева 
1 200 000,00 

лева 
5 680 000,00 

лева 
5 240 000,00 

лева 
16 000 000,00 

лева 

Общ брой работни 

места на фирми, 

развиващи 

дейност в бизнес 
зоната по години 

115 броя 255 броя 450 броя 480 броя Новоразкрити 

114 броя от 
инвеститори 

*Данните за вложени инвестиции са подадени от инвеститорите в бизнес зона 
„Перистър“ 

ОП „Общински пазари“ 

С Решение № 475 от Протокол № 35 от проведено заседание на Общински съвет 
Разград на 21.12.2017 г. бе взето решение да се прекрати дейността и ликвидира „Общински 

пазари – Разград“ ЕАД гр. Разград и от 01.03.2018 г. бе създадено общинско предприятие 
„Общински пазари – Разград“. Предмет на дейността на общинското предприятие е: 
управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, 
разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.  

Постигане на оптимално планиране на необходимите разходи, по-добро управление на 
общинската собственост, контрол върху разходите за постигане на по-добри финансови 

показатели, с цел тяхното намаляване и увеличаване на приходите, наложи необходимостта от 
прекратяване на търговското дружество и създаване на общинско предприятие. 

За 2018 г. от периода на създаване на общинското предприятие, т.е. от 01.03.2018 г., 
цифрите са следните : 

- приходи от дейността общо в размер на 276 х.лв, които включват приходи от наем 

имущество, наем земя и  от услуги;   

- разходи общо в размер на 139 х.лв, като трудовите разходи – фонд „Работна заплата“ 

и осигуровки е в размер на 95 х.лв; 

Приходът внесен в Община Разград е в размер на 136 х.лв, като по план - сметка за 
бюджет 2018 г. е в размер на 118 х.лв, или с 18 х.лв повече от планираните.  

За 2019 г. за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. приходите, които общинското 

предприятие отчита изразени в цифри, са следните:  

- приходи от дейността общо в размер на 185 х.лв, които включват приходи от наем 

имущество, наем земя и  от услуги;  

- разходи общо в размер на 114 х.лв, като трудовите разходи – фонд „Работна заплата“ 

и осигуровки е в размер на 86 х.лв; 

Приходът по план – сметка за 2019 г., който ОП „Общински пазари – Разград“  трябва 
да внесе в  Община Разград, е в размер на 123 х.лв, като до края на август 2019 г. 
предприятието е внесло 70 х.лв. 

 ОП „Общински пазари – Разград“ за отчетния период поднови видеонаблюдението на 
Централния общински пазар, което бе изцяло амортизирано. Капиталовата инвестиция бе 
направена с цел предотвратяване на кражби и за спокойната работа на търговците на пазара в 



града. Беше обособен и изцяло асфалтиран паркингът, обслужващ пазара. С цел удобство на 
клиентите на пазара и на търговците бе подновено изцяло и осветлението по алеите с LED 

осветление. До края на годината предстоят планираните ремонтни дейности в 
административната сграда и затваряне на открити площи с поликарбон на покрития пазар.  

 

Дейността на ОП „Паркстрой” за периода от 2016 г.- 09.2019 г. 

 

  Основната дейност на ОП „Паркстрой” – Разград е свързана с поддържането на 
тревните и цветни площи на територията на града, както и поддържането на дървесната и 

храстовата растителност. През зимните месеци, работниците от предприятието вземат активно 

участие в снегопочистването на основните маршрути на пътникопотока. Изграждане, 
поддържане, почистване и отремонтиране на детски и спортни площадки, места за отдих и 

спорт. Предприятието взема активно участие в подготовката и повеждането на голяма част от 
културните и спортни мероприятие организирани от общината, мероприятия под егидата на 
кмета на общината, както и мероприятия организирани от други организации и клубове.  

  За отчетния период, по-обемни и съществени дейности извършени от предприятието, 

различни от текущите дейности, са свързани с почистването на южния бряг на река Бели Лом 

от дървета, храсти и битови отпадъци в участъка от Автогара Разград до ул. „Перистър”. 

Почистване на младежки парк и прилежащия сервитут от пътната мрежа в този участък. 

Периодично почистване и косене на зона за отдих „Пчелина”. Почистване на терена на ПГ по 

ССХКП. Ежегодно се извършва косене на поречието на р. Бели Лом. Два пъти в годината, се 
извършва косене и почистване на язовирните стени на яз. Пчелина 1 и 2 и яз. с. Островче. През 
периода от община Разград са издадени над 400 бр. разрешителни за оформяне или 

премахване на дървесни видове на територията на общината.  

  Във връзка с подадени молби от граждани на различни квартали на града са 
изработени, отремонтирани и монтирани над 60 бр. паркови съоръжения /пейки, маси, 

беседки/. За нуждите, основно на пенсионерските клубове, са изработени и са им доставени 

пейки и маси. 

  С цел обезпечаване работата на предприятието и откликване на нуждите на 
населението, ежегодно предприятието инвестира средства от утвърдения и приетия от ОС – 

Разград бюджет. В края на 2017 г. предприятието закупи прикачен инвентар, роторен 

снегорин, за МЧТ „Бобкат”, който успешно бе използван за почистването на участъци от 
града. Също така бе частично подменена новогодишната украса, като тази за ОКЦ бе изцяло 

сменена. С част от постъпилите приходи в предприятието, бе закупена нова малогабаритна 
техника. С цел подобряване условията на труд на работниците в някои от пунктовете бяха 
извършени ремонти, като за пункт Северен градски парк, бе закупен и монтиран нов 
санитарен контейнер с всички удобства. 

  През отчетния период, водено от утвърдения и приет бюджет от ОС – Разград, приетите 
нормативни документи и указанията на ръководството на общината, предприятието е спазвало 

строга финансова дисциплина. В цифрово изражение параметрите имат следните стойности: 

 



 

 

Година Дейност „Озеленяване” Дейност „Чистота” Общо на предприятието Изпълнение  

План Отчет План Отчет План Отчет % 

2016 376 180 334 178 360 178 360 000 736 180 630 180 85,5 

2017 437 000 434 632 260 000 259 768 697 000 694 400 99,5 

2018 511 400 492 807 255 000 230 913 766 400 723 720 93,5 

08.2019 559 480 321 572 255 000 151 631 814 480 473 203 58,0 

Общо 1 884 060 1 583 189 1 130 000 938 314 3 014 060 2 521 503 83,5 

 

Дейност на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“ 

За периода 2016-2019 година ОП „УСХПД“ запазва тенденцията на устойчиво 

финансово-икономическо развитие и разширяване на обхвата на дейността си. За периода се 
забелязва значително намаляване на разходите за дейност и същевременно повишаване на 
приходите. 

За периода е увеличен броят на децата и учениците, които получават преди всичко 

здравословно хранене без в приготвяната храна да се влагат вредни и с неясен произход 

продукти. Колективът на предприятието успява да съхрани и развива корпоративните 
ценности и да бъде добър партньор във веригата на образованието, което е една от 
съществените задачи пред обществото. 

Казаното до тук може да се представи на следващата таблица и графика. 

  

 

2015 2016 2017 2018 към 

31.8.2019

231
209

159
140

48

488
474

460

492

428

Обобщени основни показатели за периода 2015- 2019 

година

издръжка ( хил лв. )

приходи ( хил лв. )

капиталови разходи ( хил 

лв. )

средносписъчен брой на 

персонала ( брой )



 2015 2016 2017 2018 към 

31.8.2019 

издръжка ( хил лв. ) 231 209 159 140 48 

приходи ( хил лв. ) 488 474 460 492 428 

капиталови разходи ( хил лв. ) 21 2.5 4.6 15 16 

средносписъчен брой на персонала 
(брой) 

42 42 41 42 42 

 

 

Стопанисване на общинските горски територии за периода 2016 г.-2019 г. 
 

  

            Стопанисването на горски територии, собственост на Община Разград се осъществява 
от Общинско предприятие „Разградлес” гр. Разград.   

 За периода 2016 г.-2019 г. са извършени  следните планирани лесокултурни 

мероприятия в общински гори: отглеждане на горски култури върху площ  от 184 дка, както 

залесяване и попълване на горски култури върху площ от 78 дка. 
Приходите на ОП “Разградлес“ гр. Разград се определят от следните показатели: добив 

на дървесина за нуждите на местното население, продажба на дървесина за промишлеността 
чрез провеждане на процедури по реда на Наредбата за възлагане в горските територии, 

осигуряване  на дърва за общински структури по Решение на Общински съвет, приходи от 
продажба на недървесни горски продукти, както и приходи от такси и глоби. За периода 2016 

г. – до 30.08.2019 г. са издадени 95 бр. АУАН. 

 Средногодишното ползване по Горскостопански план на общинските горски територии  

е  45 193 пл.м3. 

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  ПО ГОДИНИ 

Отчет на приходи и разходи през 2016 г, 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

Вид приход/ разход 

  

План 2016 

г. 
Отчет 
2016 г.       

План 

2017 г. 
Отчет 
2017 г.       

План 

2018 г. 
Отчет 
2018г.       

План 

2019 г. 
Отчет  до 

30.08.2019 г.       

Приходи внесени в 
общината  3 088280 1 856484 2 431600  1 988773 2 674000  2 248532 2 863000  1 859847 

Разходи  2 026100 1 353747 1 495600  1 467802 1 616000  1 505649 1 768000  1 016459 

Нетен приход   500 000 502 737 500 000  520 970 650 000  742 883 680 000  843 388 

Реализация на 
дървесина в пл.м3   29 269   33 098   32 809   22 023 

 

 

Отчет на приходи и разходи през 2012 г, 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

Вид приход/ 

разход 

  

План 2012 

г. 
Отчет 
2012 г.       

План 

2013 г. 
Отчет 
2013 г.       

План 2014 

г. 
Отчет 
2014г.       

План 

2015 г. 
Отчет         
2015 г.       



Приходи внесени в 
общината  3 040 600 2 468 243 3 357090  2 345047  3 372090 1 779961 2 872880  2 415857 

Разходи  1 984000  1 984000 2 248400  1 975716 2 261000  1 440050 1 830060  1 830060 

Нетен приход   500 692 484 243 502 000  369 331 501 857  339 911  520 000 585 797 

Реализация на 
дървесина в пл.м3   39 265   35 292   23 494   34 563 

 

 Видно от двете таблици в графа „Нетен приход“ реализираната чиста печалба, част от 
която постъпва в бюджета на Община Разград през настоящия мандат 2015-2019 г., средно е с  
50% повече от предишния мандат 2012-2015 г. 

Доставени дърва на общински структури към Община Разград за периода 2016-

2019 г. от ОП "Разградлес" 

            

№ 
ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ 2016 2017 2018 2019 

  простр.куб. м 

1 КМЕТСТВА  450 385 325 355 

2 ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 85 126 133 100 

3 ЧИТАЛИЩА 122 142 98 114 

4 УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 260 295 295 335 

5 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 50 50 10 10 

6 ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ В Т.Ч. Х. ПЧЕЛИНА          

  И ОП "УСХПД" 195 199 184 152 

7 ЦЪРКВИ 25 35 5 10 

8 МЮСЮЛМАНСКИ ХРАМОВЕ 80 85 85 50 

9 ЖНРО "КАРМЕН" И СДРУЖ. ДИАБЕТ 7 10 7 7 

10 ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ 24 16 85 12 

11 ВОЕННО ИНВАЛИДИ И ВОЕННО ПОСТРАДАЛИ 96 92 12 84 

    1394 1435 1239 1229 

  

 

 

КУЛТУРНИ  ПОСТИЖЕНИЯ 

             По време на Мандат 2015-2019 стратегията за култура на Община Разград бе 
изградена в съответствие с Националната стратегия за развитие на културата, за: Устойчиво 

културно развитие и духовно консолидиране на нацията, утвърждаването на българската 
национална идентичност, популяризиране постиженията на българските творци и повишаване 
конкурентно-способността на българския културен продукт.  
          Община Разград формулира устойчиви политики, които отговарят адекватно на 
културното наследство на Разград и дават възможност за развитие на потенциала му в 
съвременността. Стимулира развитието на нови публики, на културния туризъм, на 
креативните и творчески институти в региона. Работи активно за европеизация на културата 



като начин на интерпретиране на света. Стимулирано бе професионалното развитие на 
дейците на културата и творческия им принос във фонда на местната култура. 

 

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

2016 година 

• Община Разград официално включи в Културния календар Европейските дни на 
наследството, които се честват през м. септември в цяла Европа. Община Разград е част 
от културния живот на Европейския континент, съпричастна към темата за опазване на 
общоевропейското културно наследство, приобщава гражданите към неговите 
ценности и създава нови ресурси за неговото опазване; 

• Нови елементи от Програмата за честване на 24 май- Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост: 1. Кафе матине – среща на Кмета на Община 
Разград с деятели на просветата и културата, приключили достойно трудовата си 

кариера; 2. Церемония награди на зрелостници с отличен успех /над 5.50/ от всички 

училища в Разград; Двете събития се утвърдиха през мандата и са обект на засилен 

интерес от образователната и културната общност; 

• Ново събитие в календара на Община Разград - Капански събор – фолклорен празник 
за съхраняване и популяризиране на местните традиции, с участието на самодейни 

състави от Област Разград; 

• Атрактивно лазерно светлинно шоу по време на исторически фестивал „Античният 
Абритус“; 

• Създадохме традиция в рамките на Панаира на киселото мляко да се провежда 
научен форум – представяне на иновативни български постижения в сферата на 
човешкото хранене и здраве.  

 

2017 година 

• Община Разград постави началото на Новогодишни концерти на открита сцена пред 

паметника на майстор Манол. 

• През февруари 2017 г. Община Разград обяви Първи Младежки литературен 

конкурс на името на проф. Боян Пенев в жанр „Поезия“ за млади творци на словото 

от Община Разград на възраст до 20 години.  

• Община Разград и Театрално танцова формация „Пулс“ Разград създадоха Първи 

национален фестивал на танцовия театър – ново събитие в местния и в 

Националния културен календар, удостоен с Годишна награда „ПроКултура 2019“ 

за особен принос в достъпа на младите хора до култура; 

• Нощ на класическата китара – ново събитие в Културния календар, посветено на 
18 май – Европейска нощ на музеите и галериите с ексклузивни участия. 

• През 2017 г е учредена Специална награда на Кмета на Община Разград за първите 
места в трите категории на Национален ученически журналистически конкурс, 
организиран от ЦУТНТ Разград. 

• Ново събитие в календара- Празник за семейства и деца, подпомогнати от 
Общински фонд „Инвитро“, посветен на 1 юни - Ден на детето;  

• Обновен формат на Капанския събор, място на провеждане – м. Пчелина. 

 



2018 година 

• 28 януари Ден на Разград- Тържествена заря-проверка, по повод 140 години от 
Освобождението на Разград, под командването на Председателя на 45-то НС – г-жа 
Цвета Караянчева;  

• Премиера на документалния филм „К 22“, свързан с историята на Разград, 

съпътствана от авторска фотоизложба на художника-фотограф Александър Сертев - за 
плеяда български интелектуалци, оставили трайна следа в българската и европейската 
култура;  

• Община Разград бе удостоена с Почетен диплом от Международен форум „Културен 

туризъм“ за успешното представяне на културното-историческото наследство на 
Разград по време на юбилейното, петнадесето издание на туристическото изложение 
"Културен туризъм" във Велико Търново; 

• Община Разград стана домакин на Кръгла маса „Културен туризъм“ с участието на 
зам.- министъра на туризма Любен Кънчев и доц. Соня Алексиева – водещ експерт по 

PR и маркетинг в туризма. На форума официално бе представен новият албум на 
Община Разград „Докоснете миналото-изживейте настоящето“ – изготвен по 

проект „Българското председателство на Съвета на ЕС, годината на културното 

наследство и приносът на Разград в европейското многообразие“; 

• Уникалната интерактивна изложба „Колелото на живота“ спечели логото на 
Европейската година на културното наследство в конкурс на Министерство на 
културата; 

• Логистична и организационна подкрепа на Детски панаир ИзаАрт 30.08.-01.09.2018; 

• В конкурса Годишни награди в туризма 2018 /МТ/ Община Разград участва с 
номинации в две категории: Туристически обект – с късноантичен град Абритус и 

Туристическо събитие – с Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните 
традиции и художествени занаяти; 

• Община Разград спечели награда „Най-добра туристическа дестинация“ в категория 
„Туризъм“ на Годишната класация на читателите на списание „Офлайн“ /1 милион 

читатели годишно/.     

      

2019 година 

 

 

• Община Разград завоюва престижната награда за „Най-атрактивно представяне на 
туристическа дестинация“ от Международното изложение „Културен туризъм“ В. 

Търново 2019; 

• В чест на Националния празник 3-ти март бе представен спектакълът „Освобождение“ 

– историческа реконструкция на бойните действия при с. Езерче и подписване на 
мирния Санстефански договор от клуб “Жива история“, Шумен, НД „Традиция“ 

Шумен, Клуб „Миноносец Дръзки Варна“; 

• Първи национален фестивал на танцовия театър е удостоен с Годишна награда 
„ПроКултура 2019“ за особен принос в достъпа на младите хора до култура /По 

повод 12 август – Световен ден на младежта/; 

•  „Ода за буквите“ – изложба на Разградски художници със сюжети, съдържащи  

изображения на буквите от Кирилицата, експонирана във фоайето на НЧ „Развитие 
1869“, официално открита на 24 май и откупена от Община Разград по повод 50-та 



годишнина на Представителството на СБХ в Разград. Средствата са за 
подпомагане творческата дейност на Групата на разградските художници; 

• Историческият фестивал „Античният Абритус 2019“ се проведе с участието на над 
100 реенактори от 8 Групи за исторически реконструкции от Италия, Румъния и 

България, които впечатлиха публиката с триумфален парад и атрактивна програма; 
кулминация на откриването бе „Борбеният дух на Абритус“ – зрелищен авторски 

пиромюзикъл с лазерни ефекти; 

• Нов елемент в Традиционния Есенен панаир – Тенис турнир по двойки мъже за 
купата на Есенния панаир и награден фонд, осигурен от Община Разград;  

• Мерки за ремонт на къща музей „Димитър Ненов“. Във връзка състоянието на 
къща-музей „Димитър Ненов” - недвижим имот паметник на културата с местно 

значение, намиращ се в гр. Разград, кв. Вароша, са предприети мерки за спешно 

установяване състоянието на недвижимата културна ценност, както вида и обема на 
необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. 

Музейната експозиция и уредника са преместени в къща-музей „Анание Явашов“.  

 

       

Направление  „Спортни бази и спорт за всички“ 

2016 – 2019 г. 
 

 Финансово обезпечаване на дейността. 
 За дейност „Спортни бази и спорт за всички“ за периода 2016–2019 г. са разходвани 

1 184 888 лв., в която сума влизат разходите по: 

- Капиталов разход – ремонт на зала Абритус“ 113 428 лв. 
- Веществена издръжка на стадион „Лудогорец Арена“ и храна на децата от  ДЮШ на ПФК 

„Лудогорец 1945“ -  342 160 лв.;  

- Субсидии за учебно-тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации на 
територията на община Разград -  602 600 лв.; 

- Допълнително подпомагане на спортните организации за организиране и провеждане на 
домакинства на състезания и спортни прояви от Международно, Национално, Регионално и 

Общинско ниво и текущи награди на спортисти за високи постижения и церемония по 

награждаване на 10–те най-добри спортисти за текущите години -                                                                 

126 700 лв. 

В началото на 2016 г. Община Разград изработи Наредба № 25 за условията и реда за финансиране и 

подпомагане на спортните организаци в Община Разград, приета от Общински съвет Разград с 
Решение № 55 по Протокол № 6/29.02.216 година.  
 Същата година се завиши общата субсидия за подпомагане дейността на спортните 
организации с 30 000 лв. в сравнение с предходната. 
 За 2019 година е завишена с 6 000 лв. субсидията за допълнително подпомагане на спортните 
организации за организиране и провеждане на домакинства на състезания и спортни прояви от 
Международно, Национално, Регионално и Общинско ниво и текущи награди на спортисти за високи 

постижения и церемония по награждаване на 10 – те най-добри спортисти за текущата година. 
 За периода от 2016 – 2019 година Община Разград е подпомогнала дейността на 28 спортни 

организации: 

• Петнадесет /15/ спортни организации, развиващи индивидуални олимпийски и не олимпийски 

спортове: борба, бадминтон, бокс, карате, колоездене, стрелба с лък, лека атлетика – две 
организации, тенис, тенис на маса, културизъм, автомобилизъм, ориентиране, динамична 
стрелба и шахмат; 



• Девет /9/ спортни организации, развиващи колективни олимпийски и не олимпийски спортове: 
баскетбол, бейзбол, волейбол, ДЮШ на ПФК „Лудогорец 1945“ и аматьорски футбол в селата 
Гецово, Пороище, Дряновец, Благоево и Ясеновец; 

• Четири  /4/ спортни организации развиващи спорт за всички и туристически дейности. 

 Средствата в размер на 602 600 лв. са разходвани от спортните организации за участие в 
състезания от Държавния и Международен спортен календар на спортните федерации, за учебно- 

тренировъчна дейност и материално техническо осигуряване. 
 За периода от 2016–2019 година, като съорганизатор Община Разград, допълнително е 
подпомогнала със  126  700 лв. дейността на 10 спортни организации, техните състезатели и 

треньори. 

 А. 57 000 лв. за домакинства на международни състезания: 

- Международен турнир по свободна борба за момчета „Лютфи Ахмедов“; 

- Международен турнир по стрелба с лък за купа „Разград“; 

- Международен турнир по шахмат за купа „Абритус“; 

- Международен турнир по тенис на маса; 

 

Б. 32 000 лв. за домакинства на национални състезания: 

- Национални купи по ориентиране; купа  „Абритус“ и купа „Разград“; 

- Национално състезание „Лудогорски маратон“; 

- Национален шампионат III-кръг по Рали крос. 

- Национален преглед по гимнастика за Северна България; 

-  

      В. 11 300 за състезания, турнири, спортни празници и спортни предизвикателства: 

- Лекоатлетически крос „Освобождение“; 

- Великденски крос; 

- Лекоатлетически крос „Златна есен“; 

- Благотворителен турнир по футбол за деца; 

- Волейболна лига за ученици; 

- Световен ден на ходенето; 

- Световен ден на предизвикателството; 

- Спортен празник „Плувно лято“; 

- Спортна надпревара по бадминтон и баскетбол „Общуваме толерантно,   играем 

честно“; 

- Тенис турнир за купата на панаира. 

Г. 26 400 за награди за високи постижения на състезателите и отборите на спортните 
организации и подпомагане участието им в международни състезания. 

 За периода от 2016–2019 година с парични средства в размер на 13 000 лв. са наградени 

състезателите, отборите, треньорите и  най-перспективни млади състезатели от спортните 
организации влезли в традиционната класация на 10-те най-добри спортисти на Община 
Разград за текущата година. 

  С парични средства в размер на 13 400 лв. за високи постижения в направление детско 

- юношески спорт и високо спортно майсторство са наградени състезатели, отбори и треньори. 

 

 



РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

 

В изпълнение на Закон за туризма през 2015 г. e разработена „Програма за развитието 

на туризма в Община Разград 2015- 2020 г.”, приета с Решение на Общински съвет № 782/ 

28.04.2015 г.  Предмет на програмата е развитието на туризма в община Разград чрез 
разработване, диверсификация и усъвършенстване на туристически продукти, подобряване на 
средата за развитие на туризма и съвременно промотиране на Разград като туристическа 
дестинация. В съответствие с Общински план за развитие на Община Разград за периода 2014-

2020 г. основната цел на програмата за развитие е: Развитие на туризма  като част от 
общинската икономика. 

Конкретните мерки и действия за постигане на целите в стратегията за периода 2016-2019 г. 
• Осигурена е устойчивост на дейностите по проект “Абритус – мистика и реалност“ 

в НАР “Абритус“. 

Посещаемост на обекта: 
2016 - 23450 посетители 

2017 - 31000 посетители 

2018 - 35400 посетители 

2019 ( към 31.08) – 25790 посетители 

 

ОБЩО: 115640 човека са посетили обекта. 
• Направени са частични археологически проучвания, реставрации и консервации на 

археологическите обекти на територията на Община Разград. 

• В културния календар на Община Разград е включен Исторически фестивал 

„Абритус, който се  провежда на територията на АР „Абритус“. Чрез реализацията 
на фестивала са обогатени съществуващите туристически атракции и анимации.  

• Ежегодно Община Разград участва със собствен щанд на Международни 

туристически изложения, където чрез атрактивен дизайн на щандовете са 
промотирани новите анимационни продукти и туристически атракции в Общината. 
(„Ваканция и Спа Експо“- София;  „Уикенд туризъм“ – Русе, „Културен туризъм“- 

В. Търново);   

• Община Разград поддържа богат културен календар, осъществени са дейности за 
разширяване на утвърдени фестивали. 

• Обогатени са съществуващите експозиции в етнографските комплекси в Разград и 

Топчии.  

• Отпечатани са  рекламни материали- флайери, брошури, диплянки. 

• Събитиен туризъм- организирани са „Панаир на киселото мляко и Фестивал на 
народните традиции и художествените занаяти“( средна посещаемост всяка година 
около 5000 човека),  Майски празници на културата, фестивал „Античният 
Абритус“, „Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“, 

Национален фестивал на клубовете и школите, изучаващи български народни хора 
„Капанска китка“, Национална изложба „Лудогорие“, фестивал „Театърът в 
движение“, Национален детски фестивал „Звезден път“, „Капански събор“. 

• Културно- познавателен туризъм- Осъществена е реставрацията и консервацията 
на недвижими паметници на културно-историческото наследство. Осъвременени 

са с нови експонати музейните сбирки. 

• Хоби и уикенд  туризъм - Провеждани са спортни събития в зона за отдих 

„Пчелина“ и прилежащи язовири. Стадион „Лудогорец Арена“ и спортна база 
„Гнездо на орли“, са посрещнали многобройни туристи, любители на футбола.  

• Чрез канали на комуникация, са извършени регулярни маркетингови проучвания 
сред туристите за специфичните им туристически интереси и нужди при 



посещение на фестивалите и другите мероприятия, с цел обратна връзка и 

подобряване организацията и генериране на нови идеи. 

•  

 

Дейност на Капански ансамбъл – Разград 2016-2019 г. 

 През 2017 година с новото ръководство започна обновяване на Капански ансамбъл – 

Разград. Дейностите бяха насочени към привличане на нови изпълнители, обновени бяха: 
озвучителна уредба, музикални инструменти, фолклорни костюми, реквизит, автопарк.  

 Администрацията започна да работи с нова, дообогатена информационна мрежа и 

модерен интернет - сайт, а това подобри основната дейност. Бяха реализирани над 120 

концерта във всички краища на страната с общ приход над 100 000 лв., които допринесоха за 
популяризирането на Капанския ансамбъл и Община Разград. 

Изнасят се и образователни концерти, които привличат  млади хора в залите. 
Реализирани бяха и концертни турнета в чужбина, на които ансамбълът беше специален гост, 
като разходите по гостуванията бяха за сметка на домакините. 

Оптимизира се дейността и в ДТА „Лудогорче” и СТФ „Лудогорска младост“.  

 

Отдел „Образование“ 

 

В изминалия период /2016 – 2019 година/ ръководството на Община Разград работи 

целенасочено за подобряване на условията за обучение и работа в образователните 
институции, за подобряване на  образователната инфраструктура, за обновяването на МТБ и за 
съвременното оборудването на училищата и детските градини. Чрез образователната 
политика, осъществявана от Община Разград,  се осигурява здравното обслужване и 

сигурността на децата и учениците, поддържането на здравни кабинети за извънболнична 
медицинска помощ, осигуряването на безплатен транспорт за ученици до 16-годишна възраст, 
както и създаването на условия за активното използване на ИКТ в образованието.  

В изминалия период Община Разград постигна ефективна координация и 

сътрудничество с институции и социални партньори, работещи по проблемите на децата и 

детското развитие. 

- Община Разград напълно изпълни изискванията на МОН за едносменно обучение в 
общинските училища и гимназии – без ПГПЧЕ“ Екзарх Йосиф“, гр. Разград – през 2018-2019 

учебна година и на 100% при стартирането на 2019/2020 учебна година. 
Активно, с участието на общинска администрация,  са регулирани процесите: 

* на адаптиране на образователните структури към интересите и потребностите на децата и 

учениците с цел развиване на ефективна и оптимална мрежа от институции в системата на 
предучилищното и училищното образование, отговаряща на интересите и способностите на 
децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона. 

* на повишаване ефективността на публичните разходи за образование през 2018 г. чрез 
оптимизиране на предучилищната мрежа на образованието в община Разград. 



Ръководството на Община Разград съхрани три центъра за подкрепа за личностното 

развитие /ЦПЛР/, в полза на децата, учениците и младите хора като чрез осигуряването на 
допълнителни средства обезпечава дейността на ЦПЛР - Спортна школа „Руси Бухтев“, ЦПЛР 

- Център за работа с деца и ЦПЛР - Център за ученическо техническо и научно творчество. 

Община Разград стимулира ранното откриване на талантливите деца и ученици, 

координира общинските детски изяви в областта на художественото творчество, науката, 
спорта и осъществява специална закрила на учениците с изявени дарби. За тази цел всяка 
година Общински съвет Разград приема Мерки за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби на община Разград, като  наградата за талантливи и 

даровити деца се е превърнала в традиция, с увеличаващ се брой на отличените с всяка година.  
През 2015 г. е предоставен еднократен финансов стимул на 33 деца с изявени дарби, за 2016 

година – на 51 деца, през 2017 година – 56 деца, а за 2018 г. техният брой е 79. През 2018 г. 11 

деца получават едногодишна стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища на Министерски съвет. 

Ръководството на Община Разград продължи традицията за стимулиране на децата, 
учениците, учителите и директорите на образователни институции от община Разград за 
постиженията им в сферата на образованието, науката, спорта, културата, изкуствата чрез 
награждаване на директори и учители по случай 24 май. Наложи се и традиция за 
награждаване на зрелостници, завършващи с отличен успех средното си образование. 

Ежегодно отдел „Образование” в Община Разград подкрепя и партнира на Федерацията на 
жените в гр. Разград за предоставяне на еднократни стипендии на абитуриенти от социално 

слаби семейства /сираци и полусираци/. 

 Община Разград осигурява организационните предпоставки и условия за детското и 

ученическо хранене и за здравното обслужване на децата. С цел подобряване на качеството и 

разнообразието на храната общинските детски градини и училища участват в проектите на 
Държавен фонд „Земеделие“ - програма „Училищен плод“ и програма „Училищно мляко“. 

 Експертите от общината работят по превенцията на отпадането от образователната 
система чрез участие на екипите за обхват на територията на община Разград в изпълнение 
на Постановление на Министерски съвет № 100 от 08 юни 2018 г. за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст и дейностите по него, в резултат на които от екипите за обхват за периода 
X – XI 2018 г. са обходени адресите на 280 деца и ученици и е установено, че повечето от 
тях са в чужбина, а за тези, които са в България - местоживеенето, причините за 
непосещаване и конкретни мерки за преодоляването им. 36 деца са върнати в училище. 

 Община Разград финансира дейности в системата на образованието извън целевите 
средства, постъпващи от МОН. Обезпечава допълнителни средства за ремонт и обновяване 
на МТБ на образователните институции - в община Разград: ДГ „М. Палаузов“, ДГ 

„Приказка“, ДГ „6-те ястребинчета“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 Подобрена е и образователната инфраструктура в общината. Част от дейностите са по 

проект „Ремонт, обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна 
ефективност в образователните институции на територията на град Разград“. 



 С активно общинско участие е реновирана сградата на СУ „Хр. Ботев“, гр. Разград. В 

част от нея е преместена ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, която  чрез тази промяна има 
възможност да има самостоятелност при организацията на ОВП и при дейностите, 
ориентирани към профилираната подготовка на учениците й. Извършен е и основен ремонт 
на новата сграда на профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола 
Обрешков“, гр. Разград, а в старата сграда на  СУ „Христо Ботев“, гр. Разград са освежени и 

ремонтирани класни стаи и коридори, санитарни помещения, стълбища, парапети. 

Създадени са всички необходими предпоставки за запазване на здравето и живота на 
учениците, както и за осъществяването на пълноценен образователно-възпитателен процес в 
училищата. 

 Община Разград предостави 6 училищни автобуса за осигуряване на транспорт на децата в 
задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска 
градина или училище.  

В община Разград има разкрити и действащи здравни кабинети в 16 училища и 20 детски 

градини. Общо 34 квалифицирани медицински специалисти осигуряват медицинското 

обезпечаване на децата и учениците. 

Пет са държавните  професионални гимназии, в които успешно се провежда общинската и 

държавната политика в областта на средното образование. Община Разград подкрепя и 

партнира в работата на 6-те иновативни училища, от които 5 са общински, а едно – ПГХТБТ 

“М. Кюри“, е държавна професионална гимназия.  

 

Отдел  „Здравеопазване“  в  дирекция „Хуманитарни дейности“  

2016-2019 година  

 

 1. Модернизация на материално-техническата база в детски заведения. 

 2. Провеждане на профилактични дейности за подобряване здравното състояние на 
жителите на общината. 

 2.1 Партньорство със сдружения с нестопанска цел при организиране и провеждане на 
профилактични дейности: 

 Община Разград осигури по 500.00 лева всяка година целеви средства на Сдружение с 
нестопанска цел „Диабет“ гр. Разград – за закупуване на тест-ленти за извършване на 
безплатно измерване на кръвна захар и провеждане на скрининг на диабета сред населението  

в  общината; 

 2.2. Скрининг на щитовидната жлеза; 

 2.3. Скрининг на диабет; 

2.4. Скриниг за рак на млечната жлеза; 

2.5. Информационна здравна кампания с мобилен център за измерване на кръвно 

налягане и кръвна захар; 



2.6. Проведена информационна и скринингова акция „Хепатитът често е невидим. 

Изследвай се СЕГА“ на територията на гр. Разград в рамките на кампания за 

отбелязване на световния ден за борба с хепатита 2019 г.   

2.7. Дейности във връзка с провеждане на лятна АНТИСПИН кампания на екип от 

специалисти на РЗИ  в партньорство с община Разград.    

 3. Помощи за лечение: 

В бюджета на Община Разград за отпускане на помощи за лечение по Решение на 

Общински съвет Разград са предвидени по 50 000,00 лева /петдесет хиляди лева/ всяка 

година, в това число са средства за еднократна помощ за лечение  и  за  финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица  с репродуктивни проблеми. 

 3.1 През периода 2016 – 2019 г.  заявления за финансово подпомагане на двойки, 

семейства и лица с репродуктивни проблеми са подали и одобрени 53 двойки,  финансирани 

със сума в размер на  62 890, 24 лв. През отчетния период са родени 4 деца ин витро 

заченати и получили финансиране от общинския фонд, а общо родените досега са 8 деца. 

3.2 През отчетния период заявления за отпускане на еднократна помощ за лечение са 

подали 230 лица, които са подпомогнати със сума в размер на 67 395 лева. 

4. Дезакаризация на тревните площи на територията на община Разград на зелени 

площи в паркове, градинки, училища, детски градини, детски ясли, социални услуги, детски 

площадки, междублокови пространства, плажна ивица и зелени площи в м. „Пчелина“ на 
обща стойност 13,200 лв. /всяка година/ 

5. Предоставени ДДД услуги /ежемесечна дезинфекция, дезинсекция, дератизация/ в 
детски заведения, социални услуги и др. обекти общинска собственост на обща стойност 
12 000 лева всяка година. 

6. Карти за преференциално паркиране на местата, определени за хората с трайни 

увреждания – 967 карти, издадени през  периода 2016-2019 г. 

 

Информационно обслужване 

 

В периода 2016-2019 основните дейности, свързани с развитието на информационното 

обслужване бяха насочени в няколко направление: 

1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи: 

 За осигуряване на оперативната съвместимост през 2017 г. Община Разград внедри нов 
продукт за управление на документооборота, чрез който се даде възможност администрацията 
да се присъедини към средата за електронен обмен на документи. Разработен е и портал за 
електронни административни услуги, на който след регистрация потребителите (физически и 

юридически лица) могат да заявяват и да получават административни услуги. 



В съответствие с приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на 
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за 
представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител Община 
Разград през 2018 г. се присъедини към Средата за междурегистров обмен, чрез която 

служебно се извличат данни и справки от регистри. Това е възможност за реализиране на 
вътрешни електронни административни услуги и предпоставка за постигане на една от 
основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на 
гражданите и бизнеса. 

За подобряване качеството на административното обслужване в експертните области - 

управление на териториалното и селищно устройство и общинска собственост през 2017 г. 
Община Разград внедри софтуерен продукт GIS Explorer. Системата е разработена, за да 
работи в широк спектър от области нуждаещи се от графично представяне на информация.  

2. Поддръжка и мониторинг на наличните комуникационни мрежи и ресурси и 

структурно окабеляване. 

Съобразно планираните в бюджета средства ежегодно се закупува, инсталира и се 
внедрява в експлоатация компютърна техника и технически средства, обслужващи дейността 
на общината. През 2016 г. във всички населени места е подменена част от компютърната 
техника (закупени МФУ и монитори). Във Фронт-офисите в административната сграда са 
доставени бързоскоростни скенери. През 2017, 2018 и 2019 г. е закупена компютърна техника 
за общинска администрация и второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет. 

Ежегодно се осъществява техническо и комуникационно осигуряване – поддържа се 
изградения VPN между общината и кметствата. При необходимост се подменя мрежово 

оборудване. 

3. В изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, 

Община Разград беше една от 48-те администрации, избрана от Института по публична 
администрация за пилотно въвеждане на модела CAF - средство за цялостно управление на 
качеството, разработен специално за публичния сектор. По проекта на Института по публична 
администрация (ИПА), Община Разград въведе обща рамка за оценка (CAF). Самооценката, 
беше извършена в периода декември 2017 г.  – февруари 2018 г. Мерките и планът за 
подобрение бяха обсъдени през м. февруари 2018 г. Ръководството на Община Разград осигури 

ресурси и съдейства за прилагане на инструмента за организационно съвършенство обща 
рамка за оценка CAF 2013 в Община Разград. 

Извършен бе одит на всички административни услуги предоставяни от Община 
Разград. Унифицирането и поддръжката на Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от 
Закона за администрацията в частта относно услугите предоставяни от общината стартира 
през 2016 г.  

Разработена е през 2019 г. нова интернет страница, която отговаря на изискванията и 

указанията на Държавна агенция електронно управление. 

Усилията на общинското ръководство са оценени и Община Разград получи наградата 
на инициативата на вестник „24 часа“ „Образцова община“ за Северен Централен район в 
категорията „Умен град“. Отличието се връчва на общини предлагащи електронни услуги, от 
които гражданите могат да се възползват. 



През 2019 г. стартира и инсталиране на WiFi  мрежа в гр. Разград по подписано споразумение 
с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за 
свързване на Европа WiFi4EU. 

 Инициативата  „WiFi4EU“ е насочена към насърчаване на интернет свързаността в 
местните общности. Безвъзмездните средства, предоставени в рамките на споразумението, са 
под формата на ваучер с еднократна сума в размер на 15 000 евро.  

 


