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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

 

 
 От проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Разград 

на 11.11. 2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 32 общински съветници на заседанието присъстваха  26. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 25 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник  Ахтер Чилев . 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 

Божинел Христов; Валентина Френкева; Веселин Спасов; Милена 

Орешкова и Митко Ханчев. 

По неизвестни причини отсъства общински съветник Джипо 

Джипов. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Валентин Василев – кмет на 

Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

представители на общинска администрация; кметове на населени места; 

журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден ! За днешното извънредно заседание на Общински съвет 

Разград  са  регистрирани 25 общински съветници.  По уважителни 

причини отсъстват общинските съветници: Божинел Христов; Валентина 

Френкева; Веселин Спасов; Милена Орешкова и Митко Ханчев. При 

наличието на кворум откривам сесията на Общинския съвет. 

 

Дежурен секретар на днешното заседание  е общински съветник 

Владимир Димитров. 

 

Пред вас е и проекта за дневен ред на днешното заседание, който 

включва две точки:  

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 
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Има ли други предложения по така направения  дневен ред? Не 

виждам желаещи. Моля да гласуваме дневния ред за днешното 

заседание. Гласуваме. 

 

 /Общински съветник Иво Димитров гласува  с вдигане на ръка./ 

 

С 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред се приема.  

  

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него Докладни 

записки. Разглеждаме докладна записка с вх. № 554. 

Докладна записка от Калоян Руменов Монев – общински съветник, 

Председател на Постоянна комисия законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации 

ОТНОСНО: Допълване на Решение №812 по Протокол 

№59/26.05.2015г. на Общински съвет Разград. 

Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – общински съветник, Председател на Постоянна 

комисия законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 

неправителствени организации, вносител. 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, постъпило е заявление от г-н Елин Асенов 

Харизанов, с което същият желае да се допълни цитираното решение на 

Общинския съвет от 2015 година, с което  същият е освободен като член на 

Съвета на директорите на  „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград, 

като според господин Харизанов не е освободен от отговорност за мандата 

му като член на Съвета на директорите. След като се запознах с 

подаденото заявление и с решението на Общинския съвет действително се 

установи, че Общинският съвет е пропуснал да освободи господин 

Харизанов от отговорност като вие си спомняте, че преди няколко месеца 

ние освободихме целия бивш борд на директорите за мандат 2011 – 2016 

година от отговорност и в тази връзка съм подготвил докладна записка, с 

която допълваме решението на Общинския съвет, с което освен, че се 

освобождава господин Харизанов като член на Съвета на директорите го 
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освобождаваме и от отговорност  за целия му мандат като член на Съвета. 

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 и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 

общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

членовете на постоянната комисия подкрепиха докладната записка и 

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“ комисията подкрепи  

проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Мнения, предложения, изказвания във връзка с докладната 

записка. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с 

вх. № 554. Моля гласувайте. 

 

 /Общински съветник Иво Димитров гласува  с вдигане на ръка./ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 234 

 

Г-н Елин Асенов Харизанов е освободен като член на Съвета на 

директорите „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 

116049644, седалище и адрес на управление – град Разград, 

ул.“Марица“ №2 с Решение №812 по Протокол №59/26.05.2015г. на 

Общински съвет Разград. Едноличен собственик на капитала на 

дружеството е Община Разград. 
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На 19.08.2016г Елин Асенов Харизанов е подал заявление до 

Общински съвет Разград с вх.№450 за допълване на горецитираното 

решение, с което моли да бъде освободен и от отговорност за целият му 

мандат като член на Съвета на директорите. Като мотив се посочва, че 

търговската банка, в която е депозирал гаранция за участието си в 

управлението на дружеството, отказва да му я възстанови, тъй като 

няма изрично произнасяне на Общинският съвет в този смисъл. 

Съгласно разпоредбите на чл.11 от Наредба №3 на Общински 

съвет Разград,за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 

общински предприятия, както и тази на чл.221, т.10 от Търговския 

закон, Общинският съвет в качеството си на едноличен собственик на 

капитала освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, 

на управителния съвет и на съвета на директорите. С Решение №206 

по Протокол №15/29.09.2016г. на Общински съвет Разград са 

освободени от отговорност тримата последни члена на Съвета на 

директорите на „Общински пазари – Разград“ ЕАД за мандат 2011-

2016г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.22, 

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

чл. 11, т.9 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за 

осъществяване стопанската дейност на Община Разград чрез търговски 

дружества с общинско участие и чрез общински предприятия и във 

връзка с чл.221, т.10 от Търговския закон, Общински съвет Разград, с 

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

Р Е Ш И: 
 

1.Допълва т.1.1 от Решение №812 по Протокол №59/26.05.2015г. 

на Общински съвет Разград и същото придобива следното съдържание 

“Освобождава като член на Съвета на директорите на “Общински 

пазари” ЕАД Елин Асенов Харизанов, считано от 1.6.2015. и го 

освобождава от отговорност за целият му мандат като член на 

Съвета”. 

2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 557. 
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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, доктор Василев.  

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми дами и господа 

общински съветници, Община Разград е собственик  на следните  имоти: 

• Поземлен имот с идентификатор №61710.505.570 по 

кадастралната карта на гр.Разград 

• Поземлен имот №1416, в кв.130  по кадастралния план на 

с.Дянково. 

Имотите не са включени в 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. 

Имотът в гр.Разград е предвиден за съвместно участие с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в 

реализирането  на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране 

и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“  по Българо-

Швейцарска програма за сътрудничество на територията на община 

Разград. 

За имота в с.Дянково в Община Разград е получена молба от 

потенциални инвеститори за закупуването му. Във връзка с изложеното 

предлагам Общинският съвет да вземе 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, както следва: 

1.1. В  раздел II, т.1.2 се изменя , както следва: „Продажба: 10 броя – 

тук внасям една корекция вместо 200 000 лв. – 218 000 лв.“ 

1.2. В раздел II, т.1.3 се изменя, както следва: „Вещни права : 8 броя 

– 100 000лв.”    

1.3. В раздел III,  точка 1.2 се изменя както следва: „Продажби -10 

броя” и се добавя нова точка 10 със следното съдържание: тук е 

корекцията вместо 7 се заменя с 10 

 „ 10. Имот №1416, в кв.130, с.Дянково, ул.”Лудогорие” 34в , 

2322кв.м.”  

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

8 броя” и се добавя нова точка 8 със следното съдържание: 

„8. Имот №61710.505.570, гр.Разград, ул.”Костур”28” 
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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. 

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 и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 

общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

проекта за решение  бе подкрепен от постоянната комисия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със същия резултат със  7 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали 

се“ комисията подкрепи  проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с 

докладната записка. Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 

докладна записка с вх. № 557.  

 

 /Общински съветник Иво Димитров гласува  с вдигане на ръка./ 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

11.11.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мариан Пламенов Иванов +   

16. Марина Петрова Христова +   

17. Милена Дачева Орешкова отсъства   

18. Митко Иванов Ханчев отсъства   

19. Надежда Радославова Димитрова +   

20. Наско Стоилов Анастасов +   

21. Петя Ангелова Петкова +   

22. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

23. Рейхан Ридван Вели +   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев +   

27. Таня Петрова Тодорова  +   

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев +   

31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235 

 

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 с идентификатор №61710.505.570 

по кадастралната карта на гр.Разград 

• Поземлен имот №1416, в кв.130  по 

кадастралния план на с.Дянково. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   
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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 25 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, както 

следва: 

1.1. В  раздел II, т.1.2 се изменя , както следва: „Продажба: 10 

броя -218 000 лв”  

1.2. В раздел II, т.1.3 се изменя, както следва: „Вещни права : 8 

броя – 100 000 лв.”    

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

10 броя” и се добавя нова точка 10 със следното съдържание: 

„ 10. Имот №1416, в кв.130, с.Дянково, ул.”Лудогорие” 34в , 

2322кв.м.”  

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

– 8 броя” и се добавя нова точка 8 със следното съдържание: 

„8. Имот №61710.505.570, гр.Разград, ул.”Костур”28” 

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.№ 558. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - кмет на 

Община Разград 

Относно: Съвместно участие на Община Разград с Предприятие 

за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за 
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екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение от Зам.министър-

председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н 

Дончев, Министъра на околната среда и водите г-жа Василева и посланика 

на Конфедерация Швейцария в България - Н.П. Денис Кнобел за 

изпълнението на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и 

временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинства“, който 

ще бъде финансиран по Българо- швейцарската програма за 

сътрудничество (БШПС). Проектът има за цел намирането на работещи 

механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната 

среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на 5 пилотни центъра 

за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци в общините 

Шумен, Разград, Съединение, Левски, Созопол, както и мобилни 

събирателни пунктове за населените места и съседни на тях общини. 

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление 

на отпадъците кметът на общината е отговорен за осигуряването на 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци в населени места с над 10 

000 жители. 

В съответствие с горепосоченото споразумение, възложител на 

проектирането, провеждането на процедурите за избор на изпълнител и 

изграждането на общинските центрове за разделно събиране и съхраняване 

на опасни битови отпадъци в пилотните общини ще бъде ПУДООС в 

качеството му на Изпълнителна Агенция по споразумението. 

Община Разград е избрана с предпроектното проучване по 

споразумението като община с голям пилотен център за разделно събиране 

и съхраняване на опасни битови отпадъци с годишен капацитет от 15 т. 

опасни битови отпадъци и 10 т. масоворазпространени отпадъци от бита, 

като електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и 

масла. 

Приемането на опасните битови отпадъци на територията на 

общинския център ще се извършва по следните начини: 

- Директно приемане от гражданите на общината, които ще донасят 

отпадъците в центъра; 

- По предварително изготвен и обявен график за приемане на 

отпадъци в мобилни събирателни пунктове от гражданите по населени 

места.  Предвидени са два броя мобилни събирателни пунктове, които ще 
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са товарни микробуси, всяко едно с тегло до 3.5 тона, оборудвани със 

съдове за отделните видове опасни отпадъци. Приетите отпадъци в 

мобилните пунктове ще се транспортират с превозното средство до 

центъра. 

Събраните и съхранявани отпадъци в центъра периодично ще се 

транспортират до площадки на други лицензирани оператори, където ще се 

извършва тяхното последващо третиране. На територията на общинския 

център няма да се извършва оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

След неговото изграждане, центърът ще бъде предаден в собственост 

на община Разград и вписан в активите на общината, която ще отговаря за 

експлоатирането му. 

Центърът за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци в 

Разград ще се изгради по типов проект за изграждане голям общински 

център и ще включва: 

 1. Зона с вход за приемане. 

 2. Зона за сортиране / съхраняване. 

 3. Комунално-битова зона и канцелария. 

 4. Склад за съхранение на празни опаковки и материали за събиране 

на разливи и разсипи, палети и инструменти. 

 5. Зона за натоварване на опасните битови отпадъци за 

транспортиране до площадка за последващо третиране. 

6. Зона за престой на автомобили. 

По проекта ще се извърши доставка на: 

- оборудване за центъра, включващо: контейнери, варели, бидони, 

кутии, туби и други за съхранение на опасни отпадъци, както и защитни 

облекла, мотокар, везни и инструменти; 

- моторни превозни средства за центъра, включващи 2 броя товарни 

микробуси с тегло до 3.5 тона, оборудвани със съдове за всеки отделен вид 

отпадък и везна. 

Разходите за изграждане и експлоатация на центъра до 31.05.2019 г. 

ще се покриват от проекта, след което центърът ще се прехвърли на 

Община Разград и тя ще поеме издръжката му. По-надолу в докладната 

записка са посочени различните опасни отпадъци, няма да ги чета.  

Община Разград е предложила терен за площадката, който е частна 

общинска собственост с адрес на поземления имот гр.Разград, ул. „Костур“ 

№ 28. Същият е съгласуван и одобрен от представителите на ПУДООС и 

Швейцарското посолство след извършения от тяхна страна оглед на място. 

Предстои подписване на договор между Община Разград и ПУДООС 

за изпълнение на проекта, за което е необходимо решение на Общинския 

съвет за съвместно участие на Община Разград с ПУДООС в 

реализирането на проекта.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т, 8, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, 
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т.1 от Закона за общинската собственост и чл.23 и чл. 35, ал. 6, т. 1 от 

Наредба № 2 на ОбС Разград за придобиване,  управление и разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост, Ви предлагам да вземете 

следното решение:  

1. Дава съгласие Община Разград да участва съвместно с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в 

реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране 

и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество на територията на община 

Разград. 

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж върху 

поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 

61710.505.570 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Разград 

с адрес на поземления имот гр.Разград, ул. „Костур“ № 28, за срок до 

31.05.2019 г., в полза на Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда,  за изграждане на център за събиране и 

временно съхраняване на опасни битови отпадъци, във връзка с 

реализиране на проект: „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество на територията на община 

Разград. 

3. Възлага на кмета на Община Разград да подпише договор с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

за реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на 

община Разград.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации и ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. Господин Анастасов, за постоянната 

комисия общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, 1- „против“, и без „въздържали се“, 

постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Монев, постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Отново със същия резултат, 6 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и без 

„въздържали се“, комисията подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Банков, за постоянната комисия по околна среда. 

 

Г-н Светослав Банков – зам. - председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната, със 7 гласа „ЗА“, без 

„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпроса ми е следния: от това, което е включено в докладната става 

ясно, че това ще е една площадка за събиране и временно съхранение на 

тези отпадъци, след което ще се извозват до други центрове, и Разград е 

избран за пилотен град във връзка с направено предпроектно проучване. 

Въпроса ми е следния: в това предпроектно проучване има ли проучване за 

въздействието върху околната среда на тези отпадъци, които все пак ще 

престояват известно време на тази площадка? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Тахиров, ще Ви отговори. 

 

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

среда“ 

Добър ден, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Предпроектното проучване, което е извършено в началния стадий, 

когато е подписано споразумението между нашата страна и Швейцарското 

правителство е за определяне на различни по големина градове от нашата 

страна тъй като проекта е пилотен. А точно конкретно, което Вие казвате, 

госпожо Неделчева, в момента, в рамките на този проект е избран 

изпълнител от страна на ПУДООС и започва точно конкретна процедура 

по Наредбата за въздействие върху околната среда за количествата 

отпадъци по морфология и тяхното влияние върху околната среда. В 

първоначалното предпроектно проучване, според населението на Разград 

са взети максимален брой, т.е. количества отпадъци, които биха могли да 

се съберат в този център и това, както са посочени в докладната са 15 т. 



13 

 

опасни битови отпадъци от бита, подчертавам, от домакинствата, и 10 т. 

масово разпространени  отпадъци, като електрическо и електронно 

оборудване. А тепърва, след подписването вече на договора с Община 

Разград и ПУДООС, ще дойдат експерти и ще проведат процедурата по 

оценка на въздействието по околната среда конкретно на самата площадка. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. С други думи, правилно ли съм разбрала, че ако ние днес дадем 

съгласие за включването на общината в този проект за изграждане на 

такава площадка, тепърва ще разберем какво е въздействието върху 

околната среда, и ако има проблеми тогава какво правим? 

 

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

среда“ 

Веднага ще Ви отговоря. Значи процедурата по оценка на 

въздействие на околната среда след като се проведе, компетентния орган 

излиза с решение. Решението включва отделни задължителни условия, при 

какъв ред може да се експлоатира самата площадка. Има конкретни 

условия. А може да излезе и с решение, да речем, да се избере и друга 

площадка. Обаче, компетентен орган за това нещо са експертите, които ще 

изготвят доклада за оценка на въздействие върху околната среда и 

експертите на Министерството на околната среда и водите, които ще се 

произнесат по самият доклад.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Други въпроси имам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Само този терен ли беше предложен и няма ли други възможности? 

Всички знаем, че там има къщи, двата блока там т.нар. Виетнамските 

общежития, няма ли други възможности за определяне на друг терен? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря? Заповядайте, господин Тахиров. 
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Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 

среда“ 

Благодаря. Значи в Закона за управление на отпадъците е записано, 

че такива площадки се изграждат в населените места. В населени места с 

над 10 000 жители задължително, кметът на общината е отговорен да има 

такива площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в това число и на опасни отпадъци. Идеята е в самото 

населено място да бъде, за да може тези хора да не си трупат големи 

количества отпадъци, като си съберат в дадена чанта да речем отделни 

отпадъци по видове, да могат безпрепятствено да отидат и да си го 

предадат. Ако приемем хипотезата, че е в извън границите на населеното 

място, първо значи, ние няма да се съобразим с разпоредбата на закона, т.е. 

няма да е в съответното населено място. И второ, гражданите няма по 

какъв начин ние да им осигурим условията наистина да се включат в тази 

кампания, в тази инициатива, на общината, когато е на отдалечено място. 

Терена така е подбран, че да е включен в населеното място, същевременно 

да е отдалечен максимално от жилищните сгради. Да има достъпна пътна 

инфраструктура, значи към площадката трябва да има достъп на 

ел.енергия, вода, канал. Това е може би най-добрия терен, като даденост, с 

който разполага в момента Община Разград.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да не забравяме, че точно този проект, всъщност се 

прави тази площадка за опазване на околната среда. Защото боклуците, 

които ще се събират там са тези, които генерираме във всяко едно 

домакинство. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз имам няколко въпроса към 

вносителя, респективно и към господин Тахиров, който е водещия по тези 

въпроси в общинската администрация. Първия ми въпрос е, когато се каза, 

че периодично ще се транспортират до площадки на други лицензирани 

оператори, каква е тази периодичност, може ли да ни се каже? Седмица, 

месец или на година веднъж? 

Имам и други въпроси, ако трябва да ги изложа, за да може след това 

да се отговори на веднъж.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Втория ми въпрос е, приемането на решение по този въпрос 

обвързано ли е с някакви срокове, които да касаят взаимоотношенията 
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между Община Разград и министерства , ПУДООС и т.н., и какви са тези 

срокове? Аз подозирам на базата на дългогодишния си опит, че тази 

докладна записка може би е причината да бъде свикана тази извънредна 

сесия. 

Следващия ми въпрос е, след като се казва, че това  може би е един 

от най-добрите терени, има ли алтернативни терени, които да са били 

обсъждани от общинската администрация, респективно и от вносителя? 

И последния ми въпрос е, господин кмета, заедно с господин 

Тахиров, имаха възможност да се запознаят в Швейцария, на място с 

подобен тип съоръжения и площадки, и предприятия, заводи да ги наречем 

за третиране и обработка. Аз моля сега вносителят, да обясни на 

съветниците, а и на гражданите как изглежда на практика една такава 

площадка, каквато те предполагам са видели и са имали възможност да се 

запознаят с нея. Така и ние ще придобием представа, какво би 

представлявало това съоръжение, което евентуално ще бъде изградено на 

ул.“Костур“. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Тахиров, заповядайте. 

 

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

среда“ 

Благодаря. По отношение на първия въпрос, за периодичността на 

събиране: в началото, до 2019 г., както беше споменато в докладната 

всички разходи се покриват от ПУДООС. ПУДООС ще избере за този 

период външен изпълнител, който ще дойде на място от площадката 

събраните отпадъци да ги изнася. Пак казвам, капацитета е 25 т. годишно 

за съхранение. А при напълването на наличните контейнери, ще дойде 

оператора, ще ги вземе и ще ги изнесе на друга площадка, най-вероятно 

извън страната за обезвреждане. Най-честата практика е чрез изгаряне 

в  инсинератори. 

По втората точка, обвързано със срокове: да, наистина самото 

решение е належащо, тъй като ПУДООС в момента очакват Общинските 

съвети на 5-те пилотни общини да излязат с решения, за да могат да 

сключват договори с общините. И доколкото имам информация, искат към 

края на този месец да насрочат дата и заедно с всички общини, да сключат 

5-те договора.  

По отношение на алтернативните терени: да, наистина разгледахме 

алтернативни терени. Едно от преимуществата на този терен е 

задължително трябва да има довеждаща инфраструктура към площадката. 

Тъй като по програмата не се покриват никакви разходи за довеждаща 

инфраструктура – път, ел. енергия, вода, канал, не се покриват. А терен, 
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който да е извън жилищната зона, ние с такива комуникации нямаме, което 

да е подходящо. 

 По отношение на опита, който видяхме на Швейцария: мога да Ви 

кажа, те са в централната част на населените места, включително и 

инсинератора, който изгаря отпадъците. Има такива пунктове в 

Швейцария, в града са, в централната част, хората сами си возят, а 

мобилните автомобили отиват и обхождат крайните квартали, крайните 

населени места. И в началото на годината, когато си плащат такса-смет, 

тяхната администрация им раздава едни календари и в този календар 

всичко, каквото е по отношение на боклуците, за тази такса, която плащат 

хората знаят – на еди коя си дата ще се събират битовите отпадъци, на еди 

коя си дата ще се събират опасните отпадъци от еди кой си район. Хората 

си имат като си получат годишния календар за цялата година, той знае 

примерно тоя мобилен порт ще мине през неговото населено място три 

пъти годишно, през останалото време той трябва да си го занесе в тези 

площадки. И действително за мен е непонятно, като знам тяхната трудова 

дисциплина, как намират време през работно време, отпуски ли си вземат и 

се нареждат на едни опашки, които са десетки метри, да не кажа стотици 

метри. Седят си тихо, предават си, мерят ги килограмите, никой никого не 

прережда, никой не възразява, че виси. Всичко е въпрос на дисциплина, 

може би и на манталитет. За това и проекта е пилотен, швейцарците искат 

да пробват, да опитат в нашата страна и за това са избрани различни по  

мащаб, по население и територия, населени места в България, като 

пилотен. А пак казвам, ние от 2012 г. по закон сме задължени да отредим 

такива площадки. И де юре в страната, в момента няма никъде такава 

площадка. Това е просто един шанс за нашата администрация, да 

привлечем средства да се изгради. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Като допълнение към господин Тахиров, ние наблюдавахме 

изгарянето на битовите отпадъци, на нормалните битови отпадъци, 

наблюдавахме изгаряне и на опасни отпадъци. Включително 

организацията беше такава, че присъствахме в момент, в който пристигаха 

едни камиони, носеха една пръст от центъра на града, оказа се, че там има 

едни паразити и едно заболяване, което целият повърхностен слой беше 

отнет и всичко си минава през този огромен център за изгаряне. Най-

интересното беше това, което видяхме с Тахиров, че този завод…Тахиров, 

колко беше 7-8 етажа? Като само последните 4 етажа са пречиствателните 

инсталации. Домакините бяха много горди, показаха ни един комин, от 

който излизаше един бял дим и казаха, че пробите, които се вземат от този 
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дим от комина, излиза с по-добри показатели отколкото е нормалния 

въздух за дишане в града. Аз поне се впечатлих, защото наистина много 

сериозна е организацията. В Швейцария депа за отпадъци няма. Там 

всичко се изгаря. Разделно се събира, това което може да се оползотвори, 

нали като хартии, метал, пластмаси и т.н., то се сортира, всичко друго се 

изгаря. Накрая остават едни продукти…Как бяха точно, Тахиров? Като 

шлакове, едни дървени такива частички, които в последствие имат едни 

специални места, където ги депонират и част от тези неща, доколкото 

разбрахме, се използват в строителството, евентуално за асфалт или в 

някакви такива дейности. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Още един въпрос. След 2019 г. разходите за тази площадка ще бъдат 

прехвърлени вече на бюджета на общината. Има ли изчисления, колко ще 

струва това, защото за да бъде издържана тази площадка най-вероятно 

разходите трябва да бъдат калкулирани в такса-смет, която всеки един 

гражданин на общината плаща. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Тахиров. 

 

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

среда“ 

Благодаря. Разходите, годишните разходи за поддръжка по 

първоначални изчисления ще струват 30 500 лв. Това включва: ремонт, 

поддръжка на оборудването – 5 000 лв.; ток, вода, консумативи- 

канцеларски – 1 250 лв. Момент само… Говоря в момента, като единични 

цени, сега ще Ви кажа и като годишни. Еднократно за ремонт и оборудване 

– 5 000  лв.; консумативите годишно ще направят – 15 000 лв., и гориво за 

мотокара годишно – 1 500 лв., и гориво за мобилните пунктове – 9 000 лв., 

общо – 30 500 лв. Това е сметнато, когато говорихме за предварителните 

предпроектни проучвания, когато е избрана Община Разград, тогава са 

направени тези разчети, които възлизат на 30 500 лв. годишно. И мисля, че 

не е голяма сума за целите, ако самият център наистина заработи 

пълноценно. На фона на събрания опасен отпадък, мисля, че тези средства 

не са много. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Не чух в тези разходи, които бяха изброени от господин Тахиров, 

първо колко човека ще обслужват тази площадка и разходи за 

възнаграждения – трудови. 

 

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

среда“ 

В тази площадка са предвидени да работят 4 човека, от които 3-ма 

обслужващи площадката: един отговорник на площадката, двама техници, 

и един химик, и шофьор. Това са. Разходите са в тези средства. Извинявам 

се, това са разходите за самата площадка, а пък тези работници, които Ви 

казах четирима човека, те ще бъдат назначени към щата на общината. А 

тези 30 500 лв., това са разходите за самия обект в площадката, 

експлоатационни разходи тоест.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Тодорова, заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да попитам: този център за събиране и временно 

съхранение на опасни отпадъци, ще обслужва ли и други общини в 

разградска област? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Тахиров. 

 

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

среда“ 

Благодаря. Както знаете Община Разград е включена в едно 

Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Разград и 

там членуват всички общини. Ако дадена община от Регионалното 

сдружение реши, че и на нейна територия желае да се осъществи това 

разделно събиране, тогава ние можем и сме задължени да осигурим по 

график, едната или двете по график да се движат и на територията на 

другите населени места. Защото целта на това Регионално сдружение за 

управление на отпадъците е количеството на отпадъците, които се събират, 

трябва тези, които подлежат на разделно събиране или рециклиране, 

трябва да спаднат до 50 %, както и органиката, органичната материя в 

отпадъците трябва да падне на 50 %, и тези цели трябва да се постигнат за 

цялата област. Като се постигнат тези цели, ние ще се освободим от тези 

драстични отчисления, които нарастват всяка година. Ще се освободим от 

тях. Именно в тази връзка, мога да Ви кажа, че е открита една процедура за 

изграждане на сепариращи и компресиращи инсталации, където сме 

поканени. Всички кметове от регион Разград към края на този месец – 28, 
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трябва да присъстват и да се подготви от името на сдружението документи 

и да се внесат до април месец, за да се стартира този проект за реализация. 

И като тръгне този проект, мисля, че тогава ще бъдем освободени от тези 

отчисления от плащане и населението вече може малко да си отдъхне. 

Защото в момента просто ще Ви кажа, понеже почнахме да правим едни 

сметки, догодина само за отчисление ни трябват милион и половина. 

Стават над 51 лв. при 30 000 т. Говоря само за нашата община. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Бяхте изключително изчерпателен. Други въпроси? 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз първо имам доуточняващи въпроси. Сега чух, че ако този проект 

тръгне един милион отчисление ще отпаднат…. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ама това е различен от този? Е ние, защото питахме в момента за 

този, говорим да не стане объркване, че ако този тръгне милион и 

половина…, аз останах с такова впечатление. 

И другия ми доуточняващ въпрос: след като това Регионално 

сдружение, така с тревога научавам, че ако Кубрат, Завет, Исперих, решат 

да си депонират опасните отпадъци, това ще бъде площадката над 

Виетнамските общежития. Така ли да разбирам? Значи ние ще станем 

сметището на Лозница, Цар Калоян, Самуил, Исперих, Кубрат. Пропуснах 

ли нещо? И Завет, да. Само за опасни отпадъци. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Опасни битови отпадъци. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Опасни битови отпадъци, да. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо председател. Господин Димитров, да имате някакви 

притеснения, Вашето изказване беше в определена посока. Дали на 

другите общини…Може би не слушахте как ще бъде по принцип 

оборудвана площадката. Ние го видяхме всичко това в Швейцария. Там 

нито имаше разливи, нито имаше спукване, нито имаше миризми, нито 

имаше самото оборудване на площадката е така устроено, защото да се 
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предотвратят тези опасности. И ще ми позволите да зачета опасните 

битови отпадъци:  

I. Отпадъци от поддръжка на дома, колата и домашния офис: 

1. Перилни и почистващи препарати. 

2. Пестициди и други растително-защитни препарати за дома и 

градината. 

3. Живак и живаксъдържащи отпадъци. 

4. Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани 

въглеводороди. 

5. Домакински уреди. 

6. Оборудване от домашния офис - компютри, принтери и 

монитори. 

7. Електрически инструменти. 

8. Масла. 

9. Течности. 

10. Батерии и акумулатори. 

II.Отпадъци от поддържане на здравето: 

1. Фармацевтични продукти. 

2. Продукти, свързани с грижи по домашни любимци. 

       III. Отпадъци от ремонти. 

1. Бои, лакове, бояджийски материали, мастила, импрегнанти. 

2. Лепила и адхезиви. 

3. Разтворители, например за отстраняване на петна и ръжда или 

за бои и лакове или лепила и адхезиви. 

4. Замърсени опаковки. 

5. Кърпи и т.н. и т.н., фотографски материали. 

Идеята на тези площадки е точно да разделят този опасен боклук и 

да отиде на специализирано място за последващо третиране, а не всичко 

това, което Ви изредих да отиде в нашето депо за битовите отпадъци. 

Защото отивайки на нашето депо, там пък вече господин Тахиров, може да 

Ви каже, какви евентуално проблеми бихме могли да имаме. Примерно с 

наличието на живак и т.н. Подпочвените води къде отиват и т.н. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси? Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Имам още един въпрос вече по същество. Има ли разградска община 

сключени договори  с площадки, които се намират на територията на 

Разград, за събиране на безвъзмездно предаване на битови отпадъци? И 

това не решава ли проблема, пред който сега се казва, че сме изправени. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Тахиров. 

 

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

среда“ 

Община Разград има два сключени такива договора. За една 

площадка в град Разград и за една такава площадка в с. Ясеновец. Тези 

договори са за разделно събрани, рециклируеми отпадъци. Тези договори 

са сключени с юридически лица, които изкупуват вторични суровини, най-

вече пластмаса и метал. Обаче пак казвам, ние сме задължени за масово 

разпространение освен метал и пластмаса и хартия, което е възмездно и им 

плащат, има отпадъци за които нищо не се плаща и тези пунктове не ги 

вземат. Примерно да речем – счупени монитори, счупени телевизори, 

където няма метал, други едрогабаритни отпадъци, които не представляват 

ценност за последваща преработка, тези площадки не ги вземат. Да, ние 

имаме такива площадки, обаче не можем да обхванем целия набор 

отпадъци, които се сформират от домакинствата. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси?  Господин Иванов, заповядайте. 

 

Г-н Мариан Иванов  – ПП „ГЕРБ“ 

Не, аз просто исках да изкажа едно мнение, но… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Още сме на въпроси. Други въпроси имате ли към вносителя? Не 

виждам желаещи. Изказвания, предложения? Заповядайте.  

 

Г-н Мариан Иванов  – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. Просто исках да изкажа мнение, че с тази докладна 

решаваме проблема с опасните битови отпадъци и тези остарели и 

непотребни неща, като: старите перилни препарати, старите лекарства, 

счупените термометри, да не говорим за пестицидите, за препаратите за 

растителна защита и т.н. Тук е мястото нали, който иска да ги даде 

безвъзмездно, който иска да си продаде непотребни стари жлеза, стари 

пластмаси, да си вземе някакви стотинки от тях. Смятам, че това е пътя. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други желаещи за изказвания? Господин Димитров, 

заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, 
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Явно е, че времето притиска общинската администрация и нас като 

Общински съвет за произнасянето по този въпрос, защото по програмата, 

която е с Швейцария, сигурно са набелязани конкретни срокове и 

ангажименти, и от страна на българската държава в лицето на 

представители на централната изпълнителна власт и поети ангажименти от 

общините до определен срок да приемат необходимите решения. И сега, 

ако във входа на дискусията някои общински съветници изразят мнения и 

становища, които няма да се харесат на вносителя, аз се обръщам с 

предложение към вносителя да се вслуша в тези мнения и становища, 

което ще бъде само от полза за решаването на този проблем. Основание да 

говоря за това ми дава предишната нервна реакция на кмета, когато 

обсъждахме въпроса за евентуална инвестиция в Бизнес зоната 

„Перистър“. И това, че общински съветници искаха да си изяснят 

определени факти и обстоятелства беше използвано абсолютно 

неоснователно, като аргумент видите ли по този начин Вие пречите на 

развитието на инвестициите в общината. Няма такова нещо. И отново, аз 

съм убеден, че тук в тази зала няма нито един общински съветник, който 

да е против привличането на колкото се може повече инвестиции. Тук сме 

наясно и с важността на този въпрос и на ползите на общината. Има 

възможност Община Разград безплатно, без да харчи каквито и да е пари 

да изгради едно съоръжение със средства, които ще дойдат от държавата 

Швейцария и дай боже повече такива възможности да има, и е добре, че 

Община Разград е една от 5-те, от всички 264 общини. В това отношение 

общинската администрация заслужава пълна подкрепа, и занапред също да 

продължава да търси такива възможности. И в същото време обаче за 

някои неща се иска от нас общинските съветници да дадем едно доверие на 

кредит и в аванс, защото има твърде неизяснени въпроси. Така и не 

можахме да получим отговор на въпроса при този капацитет от 15 т. 

опасни битови отпадъци и 10 т. масово разпространени отпадъци как ще се 

процедира. Ще се чака да се напълни докрай капацитета и ще се натрупат 

там 15 плюс 10 т. такива отпадъци, и чак тогава ли ще дойде евентуално 

оператор, който ще ги натовари и ще ги отнесе от територията на община 

Разград, и дали няма възможност за по-кратки срокове. Приемаме в аванс и 

на доверие, че евентуално няма да има отрицателно въздействие върху 

околната среда. Но не само общинските съветници искат да има някаква 

яснота по този въпрос. Там е и един от кварталите на Разград – Добровски 

запад, има и жилищни блокове. Там е и едно от учебните заведения, където 

нашите деца на Разград ходят в един от центровете за осъществяване на 

част от своето обучение. И всичко това налага извода, че занапред тепърва 

ще се изяснят най-важните въпроси. Ние сега ще получим безвъзмездно, 

ако всичко върви добре тази инсталация. 2019 –та година, тя ще стане 

собственост на общината, тук трябва да сме наясно, че инж. Тахиров, каза 

верни неща, когато спомена, че първо това са законови изисквания и всяка 
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община трябва да реши въпроса за опасните битови отпадъци и е вярно 

това, че колкото ние намалим количеството на твърдите битови отпадъци, 

които зариваме и струпваме на депото, толкова по-малко пари ще 

плащаме. Защото тези пари, които той каза, че са един милион и половина, 

с течение на времето ще се увеличат. Тук не бива да има  съмнения, че 

трябва да подкрепяме такава политика на администрацията и на общината. 

И колкото по-скоро стане и изграждането на такива устройства за 

сепариране и оползотворяване на твърдите битови отпадъци, толкова от 

джоба на нашите съграждани, респективно и общинския бюджет ще 

намалеят средствата, които е необходимо ние да даваме за това. Но сега, 

може би и във входа на дискусията ние сме изправени пред дилемата: има 

възможност общината да получи едни пари от Швейцария, безвъзмездно 

да бъде изградено съоръжението, разбира се че не бива да бъде изпускана 

такава възможност, но остават въпросите няма ли нещо, което да не е 

добре изпипано и оправдана ли са рискове и притеснения, че там не е най-

доброто място и съществуват някакви рискове за околната среда, за 

здравето на нашите съграждани, и въобще дали това е най-правилното 

решение. Хубаво е и повече общински съветници да вземат становище по 

този въпрос за да можем да намерим вярното решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, заповядайте. 

 

Г-н Галин Парашкевов  – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Ако господин Димитров беше изслушал изложението на кмета щеше 

да му стане ясно, че площадката е напълно безвредна, че се вземат 

абсолютно всички мерки да няма риск за здравето. Той посочва тук 

жилищен квартал, ученици, нали целта на това е да няма фактори, които да 

застрашават живота и здравето на гражданите. Това беше много ясно 

подчертано още в докладната записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, тези площадки, това, което видяхме с господин 

Тахиров, бяха в насените места. Даже смея да твърдя, че нашия терен е 

доста отдалечен, в смисъл, на края на града. Докато те бяха, едната 

площадка, където беше точно на брега на онова езеро, наоколо с къщите и 

с всичките неща. Другата площадка беше до една трамвайна линия, една 

малка гара, там с училища, учреждения, буквално надали имаше 100 м., 
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нещо такова. Идеята е, нали, ползвайки швейцарския опит, и изграждайки 

тези пилотни проекти по тяхна технология, по техни проекти, да бъдат 

сведени до минимум опасностите свързани с околната среда и с нашите 

граждани. Защото общините, нереализирайки такива проекти, каквито са 

като този, който в момента почти ни е даром, всички тези неща, за които 

ние говорим, те ще продължат да бъдат хвърлени при другите отпадъци, 

при битовите отпадъци, като съответно това пък по-нататък ще затрудни 

съществено работата по сепарирането на инсталацията, на горе която ще 

бъде изработена и компресирането и. Освен това, давайки възможност на 

тези продукти – масла, отрови и т.н., да бъдат разсипани веднъж в битовия 

отпадък, тяхното почистване аз не виждам как ще стане, нали в големия 

обем битови маси. Но решението е Ваше в крайна сметка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да изразят становища, мнения, 

съображения, предложения във връзка с докладната? Заповядайте, 

господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев  – „Кауза Разград“ 

Благодаря госпожо председател.  

Господин кмете, няколко пъти правите сравнение с Швейцария, 

България и Разград не е Швейцария. Вие сам виждате в нашия град и по 

селата как се събират и съхраняват битовите отпадъци, боклуците около 

контейнерите за смет и изобщо манталитета на българина е много по-

различен от този на швейцареца. Предполагам там не сте видели изсипани 

боклуци около кофите, угарки и всякакви други битови отпадъци извън 

предназначените за това места. Така че моя съвет е да бъдете 

изключително осторожен върху изпълнение на този проект и как се 

защитават интересите и здравето на гражданите. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи за изказвания? Господин Иванов, заповядайте.  

 

Г-н Мариан Иванов  – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо председател. Във връзка с близостта до учебното 

заведение, напомням на господин Димитров, че 50 м. под учебното 

заведение има площадка за изкупуване на вторични суровини. Не знам, 

госпожо Неделчева, Вие запозната ли сте какви неща се купуват там? 

Изкупуват се акумулатори, маслени филтри, цели автомобили. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И  аз благодаря. Други желаещи за изказвания, предложения във 

връзка с докладната?  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Домакините от Швейцария казаха, че всичко това което видяхме, 

тази странна организация, казаха ни че тя работи вече 30 години. Нали за 

да се получи това нещо, което е чудесно наистина. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз се опитвам да си представя баира над МУЦ-а, така 

образно как ни го описвате с „лилави крави кротко пасат“, над тях една 

сепарираща или не знам си каква… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля по-същество да правите 

изказването си, във връзка с докладната записка. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами колкото е вярно за „лилавите крави“, толкова е вярно туй, в 

което се опитвате да ни убеждавате, но пък ще има и бабички, които ще 

седят там, животворен бял дим да дишат сигурно ама, ако горят отпадъци 

няма да са задоволени. Мястото на опасните отпадъци не е там според 

моето мнение. Администрацията, включително и ние тук, с наша помощ 

можем да намерим решение на този проблем. Не е проблем дали трябва 

или не трябва, категорично трябва да бъде изградено такова съоръжение. 

Мястото къде да бъде, това е основния въпрос, около който всички тука 

мисля, че можем да се обединим, за да стане трябва да се намери място, 

където ще бъде наистина безопасно съхраняването, максимално безопасно 

на опасните отпадъци. Това, което се опитваме тук да кажем е, че мястото 

на такова депо не е наистина в непосредствена близост до жилищни 

сгради, в голяма близост с учебно заведение. Може да се намери място, 

убеден съм, че общинската администрация много бързо може да го свърши 

това, да се поместим в сроковете. Ако това е мястото, където без 

алтернативно е решено да бъде по този проект, без да е направено каквото 

и да е проучване: дали ще бъде безопасно, защото това ще стане 

постфактум, аз ще гласувам против.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания, предложения 

във връзка с докладната записка? Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова  – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Очевидно, че всяка една добра инициатива, която е предложена от 

общинска администрация дори да бъде подкрепена, тя трябва да бъде 

опорочена. Това е вече н-та поред сесия, на която демонстрират, някои 

общински съветници, своята загриженост, а всъщност правят своята 

политика. В тази връзка правя процедурно предложение за прекратяване на 

дебатите. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите 

във връзка с докладната записка. Гласуваме предложението за 

прекратяване на дебата. Моля гласувайте. 

 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

процедурното предложение за прекратяване на дебата се приема.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№558. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

11.11.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   
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11. Иво Борисов Димитров  + с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев не участва   

13. Калоян Руменов Монев не участва   

14. Левент Али Апти +   

15. Мариан Пламенов Иванов +   

16. Марина Петрова Христова +   

17. Милена Дачева Орешкова отсъства   

18. Митко Иванов Ханчев отсъства   

19. Надежда Радославова Димитрова +   

20. Наско Стоилов Анастасов +   

21. Петя Ангелова Петкова не участва   

22. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

23. Рейхан Ридван Вели +   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев не участва   

27. Таня Петрова Тодорова  не участва   

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев +   

31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236 

 

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за 

управление на отпадъците кметът на общината е отговорен за 

осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци в 

населени места с над 10 000 жители. 

Община Разград е избрана с предпроектно проучване по 

Българо-швейцарска програма за изпълнение на проект „Пилотни 

модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на 

опасни отпадъци от домакинства“. 

Проектът ще се изпълни от Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда до 31.05.2019 г. по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество. 

За участието на Община Разград съвместно с Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда за 

реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ 

е необходимо съгласие на Общинския съвет за подписване на 
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договора, както и за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза 

на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда върху недвижим имот за срок до 31.05.2019 г., за изграждане на 

център за събиране и временно съхраняване на опасни битови 

отпадъци.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т, 8, т. 23 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.23 и чл. 35, 

ал. 6, т. 1 от Наредба № 2 на ОбС Разград за придобиване,  управление 

и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Разград да участва съвместно с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда в реализирането на проект „Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Разград. 

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж 

върху поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 

61710.505.570 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

Разград с адрес на поземления имот гр.Разград, ул. „Костур“ № 28, за 

срок до 31.05.2019 г., в полза на Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда,  за изграждане на център за 

събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, във 

връзка с реализиране на проект: „Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Разград. 

3. Възлага на кмета на Община Разград да подпише договор с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда за реализирането на проект „Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и 

Областния управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административния съд – Разград. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихме с точка първа от дневния ред. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В текущи, само за информация, Ви съобщавам, че в Звеното има 

Отчет за статуса на проектната дейност на Община Разград за месец 

октомври 2016 г., който ни е даден от Даниела Неделчева – младши 

експерт в Отдел „Програми и проекти“. 

С това изчерпахме дневния ред на извънредната сесия на Общински 

съвет – Разград. И в 14:40 часа, закривам заседанието на Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П /Не се чете/ 

                                                                           / Надежда Радославова / 

                                   СЕКРЕТАР: П /Не се чете/ 

               /Владимир Димитров/ 

 

 

 

 

 

 


