
Обжалват пред Административен съд-Разград общинския бюджет 

Отмяна на решението на Общински съвет-Разград, 

с което е утвърден бюджета на общината за 2011 

г., поиска разградчанин. Георги Милков настоява 

за частична отмяна - във функция „БКС и 

опазване на околната среда". Според Милков 

немотивирано и необосновано е решението да се 

увеличат парите за чистота от 2 386 498 лв. през 

2010 г. на 3 840 185 лв. 

Липсата на мотивация според жалбоподателя е нарушение на Закона за 

нормативните актове. 

Милков уточни, че е неприятно  изненадан и от факта, че спрямо предходните 2 

години такса смет е увеличена с 50% без да е ясно защо. 

Георги Милков е лидер на Центъра на неправителствените организации в Разград, но 

подава жалбата като физическо лице, собственик на имот в града. 

 

 

15 март 2011 Радка Минчева , Дарик нюз 
 



     ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД 
 
     Ж  А  Л  Б  А   
 
     От ГЕОРГИ МИЛКОВ ДИМИТРОВ, 
     ЕГН: 6603245102 
     с адрес за призоваване: град Разград,  
     ж.к. ”Освобождение” 34, партер 
 
     против 
 
     Решение №882 по Протокол 48 на Община Разград  
     за приемане на Бюджет за 2011г.  
 
 

 УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,  

 Не съм доволен от решението на Общински  съвет - Разград, с което е приет 
бюджета на община Разград в частта „ЧИСТОТА”, Приложение 3.6, т.6.8 към 
Функция №6 БКС и опазване на околната среда, както и Приложение 3. 

 Считам бюджета на община Разград в тази му част за незаконосъобразен, 
немотивиран, необоснован и в нарушение на закона. 
 В бюджета на община Разград в обжалваната част се предвиждат разходи за 
чистота в размер на 3 840 185 лева. Този бюджет надвишава отчетените разходи за 
чистота на община Разград за 2010г., които са в размер на 2 386 498 лева. 

 Всички ние бяхме свидетели колко лошо бе снегопочистването в града по време 
на отминаващата зима 2009-2010г., както и през тази 2011г. 

 Обжалваният от мен бюджет е приет в нарушение на разпоредбите на чл.28 и др. 
от Закона за нормативните актове. Същият не е мотивиран, не е подложен на 
обсъждане и несъгласуване и не става ясно защо е приет бюджет за чистота в размер 
точно на тази сума от 3 840 185 лева. 

Аз имам личен интерес от обжалваното от мен решение на местния парламент в 
Разград, защото съм собственик на имот в град Разград, ж.к. Освобождение 34, партер. 

 Моля Ви, да ни призовете на съд и след като се убедите в основателността 
на твърденията ми, да отмените решението на Общински съвет - Разград по 
приемане на бюджета за 2011г. в частта чистота, както и да отмените бюджета в 
тази му част! 
 Искане по доказателствата: 

Моля, да изискате от община Разград да приложи пълната 
административна преписка, както и доказателстква за мотивиране на размера на 
бюджета в частта „чистота” в размер на 3 840 185 лева! 
 
 
15.03.2011г       С уважение:      
Град Разград         Георги Милков 
    
       


