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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 30 

 

 
 От проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Разград 

на 23.08. 2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 31 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер 

Чилев и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Владимир 

Димитров. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/ 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 

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

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

Областен управител на Област Разград; представители на РИОСВ Русе, 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД Разград, РЗИ Разград, „БИОВЕТ“ АД 

Разград, „Балканфарма“ Разград и Амилум България; представители на 

общинска администрация; журналисти и граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добър ден. Добре дошли на всички на извънредната сесия на 

Общински съвет – Разград. За днешното заседание са се регистрирали 31 

общински съветници. По уважителни причини, пуснал е своето 

уведомление, че ще отсъства, общински съветник Владимир Димитров. 

Имаме кворум да вземаме решение и откривам извънредната сесия на 

общинския съвет. 

 

Информирам ви, че на това заседание дежурен секретар ще бъде 

общински съветник Таня Тодорова. 

 

Във връзка с тази сесия, до мен като Председател на общинския 

съвет е получено искане с вх.№ 388 от 17.08.2017 г. и на основание чл. 23, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 50, ал. 2 от правилника за организацията и дейността на общинския 
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съвет, в изискуемия седемдневен срок съм свикала заседанието на 

общинския съвет. В искането е посочено, че вносителите му молят на 

заседанието да се поканят Областния управител, Кмета на Община 

Разград, компетентните държавни и общински органи, като някои от тях са 

изредени. След тяхното изреждане обаче, присъства израза „и други“, 

както и представители на големите предприятия на територията на града. 

След като се свързах с някои от вносителите и поисках уточнение за това 

точно кои големи предприятия те визират и кои влизат в „и други“ на 

държавните и общинските институции, Ви уведомявам че съм изпратила 

покани до РИОСВ - Русе, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД Разград, РЗИ 

Разград, „Биовет“ АД, Балканфарма Разград, Амилум България, „Пилко“ 

ЕООД Разград, „Дружба“ АД Разград, Басейнова Дирекция, както и до 

Областния управител и до Кмета на Община Разград. 

От името на тези институции и предприятия присъстват и  

приветствам с добре дошли техните представители. Благодаря на 

Областния управител, господин Гюнай Хюсмен, за това, че е тук, както и 

на заместник – областните управители. Благодаря и на Кмета на общината 

доктор Валентин Василев, както и на заместник – кметовете, че присъстват 

тук, както и експерти от общинска администрация. 

РИОСВ Русе е представена от нейния Директор - инж. Любомир 

Атанасов, както и от главен експерт в инспекцията Искрен Петров. 

„Водоснабдяване – Дунав“ Разград е представен от своя управител 

Стоян Иванов. 

РЗИ Разград, тук на заседанието на общинския съвет присъства 

Директорът доктор Ася Генева. 

Представители на „Биовет“ АД – Управителят Теменуга Газдова. 

Балканфарма Разград се представлява от мениджър околна среда, 

здраве и безопасност, господин Георги Атанасов. 

Амилум България – тук е Председателят на Управителния съвет 

Светлозар Караджов. 

Представители на „Пилко“ ЕООД Разград не са ми отбелязани като 

присъстващи, както и на „Дружба“ АД Разград. 

След запитване до Басейнова Дирекция, от там е отговорено, че до 

тях няма пуснати жалби за територията на град Разград и за това те няма да 

присъстват, и да имат представител на това заседание. 

Така че, благодаря на всички, които са се отзовали във връзка с един 

проблем, който наистина е належащ за град Разград. И тъй като аз, като 

Председател на Общинския съвет, не съм от тези 11 инициатори на 

извънредната сесия, както и от вносителите на докладната записка, която 

не съм включила в дневния ред при пускането на поканата за уведомяване 

на населението на общината, ще определя да води заседанието на 

Общински съвет – Разград единият от заместник – председателите. И това 

е Калоян Монев, защото предполагам, че има неща, които трябва да бъдат 
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изчистени в реда на това заседание. Благодаря Ви. Приключих. 

Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, госпожо Радославова. 

Колеги, предлагам днешното заседание на Общински съвет – Разград 

да протече при дневен ред: 

1. Дискусия и обсъждане на поставения проблем в искането на 

общинските съветници за свикване на извънредна сесия. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 395/21.08.2017 г., както 

и на Предложение с вх.№ 396/22.08.2017 г., касаещи взимане на 

решение на Общински съвет – Разград по поставения проблем. 

Приемам, че и докладната записка и предложението са по 

извънредния способ и ще трябва изрично решение на общинския съвет за 

включването им в дневния ред и разглеждането им на днешното заседание 

на сесията. 

Други предложения по дневния ред? Заповядайте, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Във връзка с организацията на днешното заседание на 

общинския съвет, предлагам да направим някои промени в начина, по 

който беше открито заседанието и по който започна днешното заседание.  

Първото ми предложение е ръководещият заседанието на общинския 

съвет да заеме мястото, което се следва на трибуната, за да може да 

наблюдава залата и своевременно да осъществява функциите си във връзка 

с предоставяне на дума за изказвания, за реплики и т.н.  

Второто ми предложение е кметът на общината да заеме също 

полагащото се място, което той винаги трябва да заема по време на 

заседанието на общинския съвет, защото на първо място, като кмет той е 

длъжен да участва в заседанието на общинския съвет, на второ място,  по 

дискусията на предложения дневен ред, ако той бъде приет, ще бъде 

необходимо да отговаря на много въпроси, да участва с изказвания и това 

само ще улесни организацията на нашето заседание. Също и заместник – 

кметовете би трябвало да са заедно с него, за да могат да изпълнят по най-

добър начин задълженията си на тази сесия.  

И на последно място, протокола, госпожо Председател, изисква, след 

като областният управител се е отзовал на поканата и участва в 

заседанието на общинския съвет, той също да бъде поканен и да заеме 

мястото си на трибуната, каквато е и традицията от десетилетия на сам. И 

аз моля колегата Калоян Монев да отправи покана към областния 

управител да заеме мястото, което се следва, тъй като е възможно да има 
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въпроси и част от изказванията да бъдат свързани и с ангажименти, и 

задължения на областния управител. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Ненчев, по дневния ред,който… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Радославова, имам въпрос към колегата Ненчев. По 

дневният ред, който предложих, имате ли предложения, колега Ненчев? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За да пристъпим към обсъждане на въпроса за дневния ред, ние 

трябва да въдворим порядък в нашата работа. И всяко начало на 

заседанието започва с това, че се създават необходимите предпоставки. Не 

може председателят на заседанието да седи някъде в залата и ние само да 

го слушаме от микрофона и не може госпожа Радославова, която сега има 

статут на редови общински съветник да заема мястото на председателя. 

Моето предложение беше именно за тези организационни въпроси, след 

което вече да пристъпим към дневния ред. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Госпожо Радославова, нещо по заемането на местата в 

залата само, ако имате. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. Точно това исках да уточня, че е практика, която е приета от 

всички общински съветници да гласуваме с електронна система. Тази 

електронна система е отбелязана с имената на всеки един общински 

съветник. И тъй като сесията е извънредна, нейният срок за свикване е 

седемдневен, както знаете, аз съм се съобразила като Председател с това 

изискване на закона и на нашия Правилник, не е възможно да бъдат 

направени такива нововъведения за една сесия. Освен това тя е извънредна 

и ми се струва, че това, което Вие визирате като дългогодишна практика в 

общинския съвет касае празнични и тържествени сесии на общинския 

съвет. Тази определено не е такава. Изговорила съм със заместник – 

председателя предварително това, че по този начин той ще бъде водещ на 

днешното заседание. Смятам, че е резонно да бъде на своето определено 
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място в залата, именно поради тези причини, които цитирах предвид 

гласуването, защото и двамата предполагаме, че ще има изключително 

много процедурни предложения във връзка с тази наболяла тема. Това са 

моите съображения, за да бъде създадена такава организация. Благодаря 

Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Радославова, така и не стана ясно защо Вие сега се 

отказвате да изпълнявате функциите си на Председател на общинския 

съвет. Това би могло да бъде при наличие на няколко хипотези – конфликт 

на интереси, някаква лична заинтересованост или желание да правите 

изказвания като съветник. Вие можете по всяко време да правите 

изказвания като съветник и само тогава преотстъпвате правомощията на 

председател на заместник. И сега с това необяснимо отказване да 

ръководите заседанието създавате тези проблеми. И на второ място 

сесиите на общинския съвет, независимо дали са празнични, тържествени 

или делови, са сесии на общинския съвет и имат абсолютно еднакъв 

юридически статут. Ако се върнете назад в миналото, Вие ще видите, че и 

друг път на делови заседания на общинския съвет са взимали участие 

Областен управител, министри, зам. – министри и други ръководители на 

централни ведомства и те не са стояли някъде из залата, а са заемали 

мястото като представители на централната изпълнителна власт. А 

Областният управител е именно представител на правителството на 

Република България за Разградска област. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Господин Ненчев, благодаря Ви. Аз само ще коментирам, че не съм 

заел мястото отпред, тъй като не мога да упражнявам правото си на глас, а 

искам да го направя. Предполагам и госпожа Радославова по същият 

начин. Що се касае до официалните гости, поканени и присъстващи днес в 

залата на общинския съвет, както Кметът, така и Областният управител, 

заместник – кметовете, заместник – областните управители, считам 

наистина, че е редно да заемат мястото си отпред на трибуната, за да може 

да бъдат пред нас и пред хората от Разград, които наблюдават сесията на 

общинския съвет. Колеги, имате ли….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли да се възползвам от дуплика на репликата? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 



6 

 

Съвсем на кратко, тъй като тези дуплики и реплики не са в нашия 

Правилник. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви много. Но след като дадохте възможност за реплика, 

съответно е редно да ми дадете възможност и за дуплика. Сега, относно 

това какъв интерес имам, за да се отказвам, искам само да Ви напомня, че 

много ясно е казано и в Закона за местното самоуправление и в правилника 

за организацията и дейността на общинския съвет, че председателят 

ръководи заседанията на общинския съвет. Сега съм Председател, все още, 

на този общински съвет и съм преценила, че по този начин трябва да 

организирам дейността на това заседание. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, по дневния ред предложения? Господин Христов първо. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Предлагам първа точка да бъде изказвания и дискусия по 

повдигнатия проблем. Като гостите и гражданите, които са заявили своите 

намерения за изказвания да могат да се изкажат и то да определим един 

лимит от 5 минути. И втора точка докладна записка. Разглеждане на 

докладната записка. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз недоумявам защо председателката и председателят сега се правят 

на ощипани госпожици на гала бал в селско читалище и се крият зад това, 

че няма да могат да гласуват. Ами аз съм принуден от началото на този 

мандат да гласувам не по електронния начин, тъй като няма нито воля, 

нито очевидно и възможности в администрацията да бъде поправен един 

пулт. Така че вие спокойно можете, заедно с мен, с уста или с ръчичка да 

изразите видно за всички наши съграждани и за вашите избиратели как 

гласувате по поставените въпроси. Така че не се крийте зад тази 

несъществуваща пречка.  

По дневния ред. Тъй като днес е 23 август – Международния Ден на 

жертвите на тоталитарните режими в Европа, аз предлагам, преди да 

започнем работа общинският съвет да почете с едноминутно мълчание 



7 

 

паметта на жертвите на комунистическите, национал - социалистическите 

и фашистките тоталитарни режими в света през XX век. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение на колегата 

Иво Димитров. Който е „за“, моля да гласува. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - 1, 

процедурното предложение се приема.  

 

Моля да го изпълним. 

 

/Една минута мълчание./ 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Продължаваме по дневния ред. До тук се формира 

предложение за: 

1. Дискусия по поставения проблем с изслушване на компетентните 

държавни и общински органи и граждани в рамките на до 5 

минути всеки един. 

2. Разглеждане на докладната записка и направеното предложение за 

допълнение и изменение на докладната записка. 

Други предложения има ли по дневния ред? Не виждам. Който е 

съгласен с така поставения дневен ред, моля да гласува. 

 

С 32 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ - няма, така 

предложеният дневен ред се приема. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

Дискусия по поставения проблем с изслушване на компетентните 

държавни и общински органи и граждани. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Аз предлагам да започнем с изслушването на компетентните 

държавни и общински органи, които са днес в залата и които имат 

желание, разбира се, да се изкажат по проблема, тъй като не можем да ги 

задължим да представят своята позиция. От предварителните разговори са 

заявили, че желание да вземат участие в обсъждането, са представителите 

на РИОСВ Русе, на РЗИ Разград както и представителите на Биовет и 

граждани, които са в залата. Аз предлагам освен тези, които изчетох, ако 
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желание за изказване и дебат имат Областният управител на областна 

администрация Разград и Кметът на Разград, както и началникът, 

Директорът на Дирекция „Околна среда“ господин Тахиров, които са тук в 

залата, също предлагам да бъдат изслушани. Предлагам да започнем, 

съгласно протокола, а именно от Областния управител на Област Разград 

Гюнай Хюсмен. 

 Ако обичате, да, наистина ми се струва редно да застанете отпред и 

да заемете своето място на трибуната. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми господин председателстващ, 

Добър ден на всички, 

Уважаеми гости, 

Уважаеми съветници, 

Аз съжалявам, че в отпуска съм и бях поканен буквално онзи ден да 

бъда на това заседание на общинския съвет. Имам някаква подготовка по 

казуса, написано е всичко, но първо със 17 минути закъснява заседанието 

на общинския съвет. Айде оставете ме мен, аз съм на почивка, ще се върна 

пак на море. Но тук има шефове на предприятия, които се занимават с 

бизнес и не е редно, извинявайте за това, че го казвам, но не вярвам това да 

е практика в Общински съвет – Разград. И за това ще помоля господин 

председателстващ, да ми дадете по нататък думата, защото в края на 

краищата знам за казуса, който е от години, той не е за първа година, 

имало го е и в други години още в далечната 2015 г. Нека да чуем 

становището на гражданите. Дали има такива миризми, от кого са тези 

миризми, дали компетентните институции ще вземат отношение, дали 

знаят кой е.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, добре. Аз ще Ви помоля, ако обичате все пак да останете горе на 

трибуната, тъй като смятам, че е редно Областният управител да бъде там. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Там се чувствам добре. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Ще помоля от РИОСВ. 

 

Г-н Любомир Атанасов – Директор на РИОСВ Русе 



9 

 

Добър ден на всички. С казуса миризми в Разград се занимаваме 

няколко години. Искам да ви уверя всички, че инспекцията прави всичко, 

какво е по силите й и според възможностите й. Всички предприятия, които 

изброи тук председателката на общинския съвет ги проверяваме ежегодно 

и то по няколко пъти. Лошото е, че нашите правомощия и нашите 

проверки са основно в светлата част на денонощието и тогава не можем да 

установим някакви нарушения. Сега, по случай тези сигнали пак 

извършваме и извънредни проверки, и в тъмната част на денонощието 

включително. Вчера приключи измерването на качеството на въздуха на 

Разград със станция на Изпълнителна агенция по околна среда. Все още за 

съжаление нямаме предоставени резултати от измерването, но веднага 

след като ни бъдат предоставени, се ангажираме да ги предоставим на 

общината и на РЗИ Разград, за да вземат, да направят някакъв анализ и ако 

имат някакви възможности да вземат съответни мерки за подобряване на 

качеството, ако има някакви показатели, които са над нормите. Какво 

друго да ви кажа, в общи линии към момента нямаме някаква конкретна, 

точна и ясна визия кой е истинският замърсител и източникът на тези 

миризми над Разград. То изобщо дали е замърсяване все още не е ясно. Но 

работим по въпроса и при най-малка яснота се ангажирам да информирам 

и вас и кмета на общината и областния и всички заинтересовани 

институции. Това е. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Благодарим Ви. Колеги, представителите на РИОСВ и на 

всички останали органи ще бъдат, предполагам, в залата при обсъждането 

на докладната записка. Ако в момента имате конкретни въпроси към 

представителя на РИОСВ или в последствие също може да ги зададете. Да, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, имам един въпрос. Казвате, че от настоящото изследване все още 

нямате резултати, но предполагам вие не правите за първи път това 

изследване при такъв възникнал проблем, защото наистина проблемът 

съществува поне от две години. Имате ли  резултати от предходни 

изследвания, свързани с този проблем? 

 

Г-н Любомир Атанасов – Директор на РИОСВ Русе 

От предходни изследвания имаме резултати предоставени. От 

предходното измерване има, мисля че, две превишения на стойностите на 

сероводород, които са малко над нормата показанията. Не е нещо 

сериозно. С РЗИ сме ги обсъждали данните. Сега интересното е какво ще 

покажат тези резултати от последното измерване. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Други въпроси? Да, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моят въпрос към представителя на Регионалната инспекция е 

следният: не е минало много време от както в Община Разград се 

занимавахме и в общинския съвет с този проблем. Бяха проведени 

заседания в общината  в 102 зала, на които вашият предшественик 

подробно информира за констатациите относно замърсяване на въздуха, 

мерките, които се предприемат и в това число и трудностите, свързани с 

установяване на замърсителите. Беше коментиран и въпросът, че следва да 

бъде предложено на прокуратурата да образува производство по 

наказателно процесуалния кодекс. Вие, като контролен орган би трябвало, 

след като сте поканен на тази сесия, да имате готовност да информирате 

какви действия и мерки сте предприели за изпълнение на решенията, които 

бяха взети на заседанието на комисията по екология към Общински съвет – 

Разград през 2016 година. Какъв е резултатът от сигнала, който 

предполагам, че сте пратили до прокуратурата и сте участвали активно при 

изясняване на обстоятелствата в рамките на прокурорските действия? 

Каква информация сте представили на прокуратурата относно 

замърсяването на въздуха и източници на това замърсяване? И като страна 

в това производство, ако имате информация за резултата от действията на 

прокуратурата, Ви моля да информирате общинския съвет. 

 

Г-н Любомир Атанасов – Директор на РИОСВ Русе 

Значи, миналата година наистина започва едно разследване на 

прокуратурата. До колкото знам все още не е завършило. Всичко каквото 

се е изискало от разследващите органи сме го предоставили като копия от 

протоколи, копия от извършени анализи и проверки. Колеги ходиха 

няколкократно да дават съответни показания какви проверки и на кого са 

ги извършвали. Така че все още тече разследването и няма краен резултат. 

Не сме уведомени да е приключила цялата тази процедура. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодарим, господин Атанасов. Да. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не получих отговор на всички въпроси. Аз моля сега, уважаемият 

представител на Регионалната инспекция ясно и конкретно да отговори, не 

само на общинските съветници, но и на гражданите на Разград, Вие като 
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Регионална инспекция можете ли да посочите кои са източниците на 

замърсяване на въздуха в Разград? И кои са причинителите на това 

замърсяване като юридически респективно физически лица? Ако Вие не 

сте в състояние да дадете такава информация, цялото заседание ще бъде 

обречено на неуспех и в голяма степен ще бъде безсмислено. Ще се 

повтарят същите неща от тупане на топката и преливане от пусто в празно. 

Моля Ви за конкретен отговор. 

 

Г-н Любомир Атанасов – Директор на РИОСВ Русе 

Конкретен отговор няма как да дадем. Не сме разследващи органи. 

Източниците, всички те, които се въртят в пространството са един път 

наторяване с птича тор, един път Биовет пречиствателна станция, един път 

градска пречиствателна станция на Разград. В различни квартали различни 

сигнали, различни метеорологични условия, няма как ние да кажем 

конкретно източникът на замърсяване на Разград кой е на този етап. Текат 

проверки. Не сме спрели да проверяваме, няма и да спрем, докато не се 

изяснят нещата. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Други въпроси, имате ли? Не виждам. Благодарим на 

представителя на РИОСВ. Госпожо Генчева, аз предлагам да ги зададете 

Вашите въпроси, когато вземете думата, за да не разводняваме заседанието 

на общинския съвет. Благодаря, господин Атанасов. Заявено желание за 

изказване по проблема имаме и от Директора на РЗИ Разград доктор Ася 

Генева. Госпожо Генева. 

 

Г-жа Ася Генева – Директор на РЗИ Разград 

Проблемът, за който отговаря РЗИ всъщност е оказва ли влияние 

тази миризма на здравето на населението на нашата община и по 

конкретно в нашия град. Искам да кажа, че за миналата година всъщност, 

официално и периодично ние извършваме такова замерване. Има 

извършено едно единствено замерване, когато, сега точно не съм сигурна  

за датата, някъде есента беше, когато имаше много силно за миризми и се 

оказа, че едното е от наторяване, едното е явно от промишлените 

предприятия, но те бяха само 4 дневни измервания. Тази година тези 

измервания започнаха, извършват се от мобилна станция, която на три 

месеца работи около десет дни. На базата на тези спорадични измервания 

нашите експерти не могат да дадат становище дали тези надвишени 

количества оказват влияние върху здравето на хората. Като показателят 

сероводород всъщност се мери за първи път от миналата година. До сега 

той не беше включен в тези стандартни параметри на измерване на 

атмосферния въздух и беше включен по наше искане във връзка с тези 
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миризми. Моето предложение е към областния управител, като 

представител на правителството и на властта, ако може да има една такава 

мобилна станция, която да измерва състоянието на атмосферния въздух 

през цялата година, за да може нашите експерти да дадат становище дали 

наистина има отрицателно влияние върху здравето на хората. Но като 

водещи заболявания по принцип до миналата година на първо място са 

заболяванията на белите дробове, на второ място са онкологичните. Тази 

година анализът е готов и имаме леко обръщане – онкологичните са на 

първо място, а на второ са белодробните. Така, че ако бихме могли да 

постигнем едно такова измерване мисля, че ще бъде полезно за анализ и за 

здравето на хората. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Завършихте ли? 

 

Г-жа Ася Генева – Директор на РЗИ Разград 

Да.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Колеги, въпроси към директора на РЗИ? Пак повтарям, те ще 

бъдат в залата при обсъждане на проектите за решение, така че може, ако 

имаме въпроси, да ги задаваме и тогава. Първоначално не виждам. А 

виждам, колега Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов –ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Искам да попитам колко от тези параметри, които вие 

мерите са завишени? 

 

Г-жа Ася Генева – Директор на РЗИ Разград 

Ние не мерим. Мери тази мобилна станция, която е към РИОСВ. Два 

или три са завишени. Протоколите са изпратени в общината и при нас ги 

има. Някои са много малко завишени, въпреки, че становището на нашите 

експерти е, че включително и миризмата, нарушава комфорта на живот и 

не е редно да има миризма даже и да не е опасна за здравето на хората. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Други въпроси не виждам към госпожа Генева. Благодарим. 

Следващият, записал се за изказване е..Всъщност други от държавните и 

общински органи, които искат да вземат отношение, преди да дадем 
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думата на представителите на бизнеса и на гражданите? Не виждам. 

Представителят на Биовет, госпожа Газдова. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Първо искам да благодаря за поканата. Освен това искам да ви се 

извиня, че малко имам проблеми с гърлото и за това съм си взела водичка, 

защото трудно говоря. Така или иначе поисках да взема думата за това, 

защото във форумите и на всякакви други така публични мероприятия 

много активно се коментира или по скоро се набеждава Биовет, че е 

основната причина за, дали е мръсен въздуха или просто мирише лошо, но 

така или иначе за проблемите в града. Аз понеже смятам, че хората, които 

го коментират, не съм много сигурна, че са запознати с дейността на 

Биовет, за това искам малко по-обстойни и ако ми дадете възможност, 

надявам се да се вместя в петте минути, да ви кажа защо ние считаме, че 

миризмите не са с източник Биовет. Значи, първо Биовет работи на 24 

часов режим. Непрекъснат режим, който се състои от различни видове 

технологични процеси, които следват един след друг непрекъснато и в 

Биовет не може да има в два часа един вид води, в пет часа друг, в 

единадесет вечерта и т.н. При нас водните потоци са относително еднакви. 

Така че е невъзможно ние да пуснем вода в единадесет, да я спрем в един, 

после да пуснем в три и да я спрем в пет. Това просто е абсурдно и всеки, 

който поне малко е запознат с дейността на дружеството, би трябвало да е 

наясно с това. Другото което е, до колкото съм запозната от форумите, 

защото сега нямаше така някакво изложение по - конкретно, миризмите се 

установяват на различни места в града. Установяват се и на високо и на 

ниско. И това, което на мен ми е интересно, може ли една и съща, един и 

същи вид газ да върви ниско по течението на реката и същевременно да се 

качва на баира към Орел, към пътя Русе – Разград и т.н.? Значи има нещо, 

което не е ясно.  

Второто което е, че ние сме силно регулирано производство. Значи, 

нас ни проверяват най – различни органи. РИОСВ е единият, РЗИ е 

другият, Инспекция по труда. Същевременно самата ни дейност се 

регулира от Изпълнителната агенция по лекарствата, от Българската 

агенция за безопасност на храните. Ние сме контролирани и от всички 

регулаторни власти на държавите, в които изнасяме продукция. Ние 

изнасяме 90% от своята продукция и във всички континенти. И тези 

регулаторни власти, които разрешават вкарването на нашите продукти на 

техните пазари, периодично идват на проверки. Освен това всички наши 

клиенти, за да приемат нашата продукция също непрекъснато идват на 

проверки в завода. Те проверяват не само технологичния процес, те 

проверяват как спазваме безопасност на труда и изискванията по опазване 

на околната среда. Само миналата година сме имали около 20 проверки от 

клиенти и регулаторни власти и като сложим тези на РИОСВ и РЗИ са 
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сигурно повече от 30. Така че заводът е проверяван непрекъснато. 

Същевременно ние водим технологична документация, в която се отразява 

в всеки един момент точно какво е направено в завода. Тази документация 

се проверява от всички регулаторни органи. Там дори не е позволено да се 

пише с молив. Пише се само с химикал. И тази документация ви казвам, че 

се съхранява и тя е налична в завода. Освен това ние нямаме аварийни 

ситуации. Ако имаме аварийни ситуации, ние сме длъжни да уведомим 

веднага всички органи, а да не говорим, не дай боже, че ще се разбере 

веднага на всякъде. 

По отношение на това какви отговорни корпоративни институции 

сме. Искам да ви кажа, че сме направили много инвестиции в завода. 

Всички вие виждате как се променя тази част на града. Реконструираме, 

модернизираме производствения процес. Нашата цел е да сме 

конкурентноспособни и да повишаваме непрекъснато качеството на 

нашата продукция и да подобряваме условията на труда, така, че да сме 

конкурентноспособни на външните пазари. Инвестициите ни в тази област 

са повече от, са около 100 милиона лева и аз всяка година изпращам в 

общината информация какви инвестиции сме направили, която 

информация се включва в съответните доклади на общинския съвет или на 

общината, незнам къде точно ги изпращат. 

Същевременно правим инвестиции на пречиствателната станция. 

През 2012 година направихме една голяма инвестиция, която беше за 

около 4 милиона лева. Сега правим друга, която е за около 6 милиона лева. 

Тези инвестиции ние ги правим, защото сме отговорни към опазване на 

околната среда и защото се стремим ако не да вървим преди, то поне 

заедно с изискванията на Европа за опазване на околната среда. 

Другите инвестиции, които пък правят собствениците на Биовет 

господа Домусчиеви, много добре ги знаете всички, това са инвестициите в 

градския стадион, които до момента са около 10 милиона лева, инвестиции 

в тренировъчната база, които са над 15 милиона лева. Ние направихме 

така, че привлякохме инвеститорите Технополис и Лидъл. Когато през 

2005 година, когато Домусчиев купи завода, те като негови познати, като 

бизнес партньори, той ги покани тук, купиха земя от завода и построиха 

тези два магазина, които смятам, че са гордост за града. Освен това те са 

почетни граждани на град Разград. Смятам, че те са направили много за 

града и тяхното поведение е такова, че те биха подкрепили всяка 

инициатива, която е свързана с доброто на града. А да не говорим за това 

колко са допринесли за имиджа на града. Всички знаете, че и по край 

завода, но най – вече по край Лудогорец, Разград се прочу по цял свят и 

има непрекъснато положителни отзиви. Пише се във всеки вестник едва ли 

не, отборът на Разград. Даже на някои мачове не пише Лудогорец, а пише 

Разград. 
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По отношение на това какво сме предприели като действия, за да 

елиминираме съмненията, че ние сме тези, които са причина за това в 

града да има миризми. Значи, ние не смятаме, че сме виновни, но се оказа, 

че сме в позицията да доказваме, че нямаме сестра, поради, което 

започнахме да търсим във всяко нещо някакъв потенциален проблем. 

Едното от нещата, които направихме е да си направим пълен преглед на 

канализацията, която върви от завода до пречиствателната станция. 

Наехме фирма, която със съответната къртица засне канализацията, защото 

искахме да установим дали няма пробиви и дали няма нерегламентирани 

зауствания в нашата канализация, някой нещо да прави без наше знание, 

съгласие и т.н. Оказа се, че канализацията е в добро състояние. Освен това 

нашите хора минаха по цялото трасе на канализацията, защото много често 

се крадат капаци. Вие знаете, че много често канализацията мирише. И тя 

понеже може да мирише, поради това което тече в нея или поради това, че 

стои отворена. Всеки канал би трябвало да е затворен. Проверихме всички 

капаци и там където няма капаци сме ги подменили. Освен това сме 

запушили всички отвори на капаците, така че да няма никъде от където би 

могла да излиза някаква миризма и да върви из града. И този преглед го 

правим периодично защото винаги има някой, който си харесва нещо да го 

развали или да го открадне. 

Освен това ние сме в процес на изграждане и даже сме пред 

завършване на физико – химично стъпало на пречиствателната станция. 

Първо ние имаме едно механично стъпало, едно физико – химично, сега 

слагаме и едно биологично стъпало. Това го правим, за да постигнем 

максимално показателите, които трябва да са за, не максимално, даже да ги 

подобрим показателите, които са в нашето комплексно разрешително. 

Комплексно разрешително е една подробно разписана книга, грубо казано, 

в която е записано какви суровини използваме, какви ресурси влагаме, 

каква продукция произвеждаме и какви емисии имаме на края, като 

отпадъци, води, въздух и т.н. Това комплексно разрешително е одобрено от 

Министерство на околната среда и неговото изпълнение се контролира 

всяка година задължително. Миналата година имахме извънредни 

проверки по него във връзка с миризмите.  Така че, всичкото това, което 

ние правим е с цел да подобряваме и работата си и инфраструктурата, 

която осигурява нашето производство. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, госпожо Газдова. Времето наистина доста го превишихте, 

но беше важно да ги чуем тези неща. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Може ли, съвсем още малко време? 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Съвсем на кратко, за да завършите. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Ще се постарая да съм по-бърза. Въпреки всички инвестиции, които 

правим, аз не знам дали някой тук, не тук, а в града, да се похвали с такива 

размери на инвестиции, особено в околна среда. Ние се опитваме да 

оказваме съдействие при решаване на въпросите и на проблемите на града. 

Лично Вие, господин Монев, бяхте карани от мен лично, бяхте поканени 

от мен лично да отидем на пречиствателната станция миналата година да 

видите как мирише там. В десет часа вечерта, след Ваше обаждане, 

изпратих охраната, за да Ви закара пак до там и да Ви разходи из града и 

освен това аз към всички съм се обърнала и съм казала, че съм на 

разположение във всеки момент на денонощието, когато се усети миризма, 

да дойда заедно с Вас да установим какво е положението. За съжаление, 

след онези две срещи с Вас, никой не ме е потърсил. Даже аз се учудвам 

дали Мортагоново е по-близо от Биовет, че хората питат председателят на 

кооперацията в Мортагоново дали като е наторил е заринал после, а не 

могат да дойдат и да попитат Биовет и да кажат, а бе хора, вие какво 

правите. В крайна сметка смятам, че трябва да се действа коректно към 

всички, които са по някакъв начин замесени, дали вербално, дали реално, в 

този процес. 

И по отношение на това, че има проблем, ние също мислим по 

проблема. Значи аз така си правих анализ на сигналите. Сигналите са 

обикновено по това време на годината. Миналата година беше активно по 

това време на годината. Пак е активно. Това дали е защото ние само през 

август работим или това е защото е свързано, даже не може би с 

температурата, а най-вече със сезоните. Защо по това време винаги 

мирише? Нима няма топли дни в есента, юни, май, па даже и февруари сме 

имали жеги. Така че, аз не изключвам жегите, защото според мен при 

висока температура мирише канализацията. И не знам другата канализация 

как се поддържа. Аз ви казах ние какво правим. Всеки трябва да си 

направи извода той какво прави. 

И последното, което искам да кажа е, че за мен гражданското 

общество трябва да решава проблеми, а не само да посочва проблеми и да 

търси виновни. Търсенето на виновни е загуба на време. Дайте всички да 

помислим и да потърсим консултанти, които могат да решат такъв вид 

проблем. Защото РИОСВ е проверяващ орган. Те не могат да знаят всичко 

в най – големи подробности, за да предположат от къде аджеба иде тази 

миризма, този въздух и какъв би бил източникът. Има хора специалисти по 

въздуха и т.н. И всеки, който може да се сети за нещо, трябва да дава 
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предложение, защото това е въпрос не от вчера. А не да става всеки и да 

вика Биовет, те така, една нагла госпожа там и т.н. Защо? Аз ви казвам ние 

търсим консултанти, ние търсим решение на въпроси. Ако трябва и 

чуждестранни консултанти викаме, когато имаме някакъв проблем. И 

смятам, че това е работата на целия общински съвет, да търси решение на 

проблемите. И сега какво, пишем до прокуратурата, всеки ден пращаме 

едни такива фермани. И какво ще се реши от това? Прокурорите дали са 

най-големите специалисти и могат да преценят от къде мирише. Може да 

могат, дано могат, обаче не смятам, че въпроси се решават и проблеми се 

решават по този начин. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви, госпожо Газдова. Колеги, въпроси към управителя на 

Биовет? Заповядайте, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Газдова, както Вие споменахте по тези проблеми, миналата 

година, ние имахме възможност да ги коментираме и обсъждаме 

задълбочено. И една част от нещата, които Вие казахте сега, бяха казани от 

Вас и на предишните заседания. Наистина има внушение в общественото 

пространство, че ръководената от Вас фирма и предприятие са източници 

на замърсяване на въздуха в Разград. За това аз Ви моля да отговорите 

конкретно от 2016 г. до днешния ден, има ли съставени актове и наложени 

административни наказания на Биовет като юридическо лице или пък на 

някои от физическите лица, работещи в ръководеното от Вас предприятие 

за нарушения на Закона за опазване на околната среда и водите и въобще с 

екологичните въпроси в Разград. Имам и друг въпрос, но предпочитам да 

се концентрирате в отговора. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Да. Значи, ние имаме съставени актове от Министерство на околната 

среда и тези актове са за качеството на водите, които изпускаме в реката. 

Значи, ние в това комплексно разрешително имаме много ниски норми на 

определени вещества, които трябва да съдържа водата. И тези вещества са 

химическа потребност на кислород, биологическа потребност на кислород, 

амониев азот, в общи линии в този диапазон са показателите. Така че, при 

проверките, в момента, в който те установят някакво превишение, 

примерно нормата ни е 150, ако е 160 те ни санкционират. И поради тази 

причина, че имаме такива актове, но те пак повтарям, те не са за емисии 

във въздуха, те са за показатели на водите, които са след пречистване, и 

поради това ние правим съответното физико-химично стъпало, за което ви 

говоря, което ще ни помогне да постигнем тези изисквания на нашето 
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комплексно разрешително. Между другото, още нещо да вметна, много са 

строги показателите, които са в нашето комплексно разрешително. Даже 

имаме норми, които са по-ниски от допустимите по закона. Но от РИОСВ 

казват щом вие сте си поставили по-високи изисквания, трябва да ги 

спазвате. И ние ги спазваме. И това, което още искам да кажа е, че според 

мен не трябва да се търсят причини в такива като нас, които сме строго 

регулирани. Значи всеки би трябвали първо да търси причините в себе си, 

но помислете и за нерегламентирани производства. Помислете за 

неконтролирани по този начин производства, защото за мен да се изхвърля 

нещо нощно време е от този, който не работи легално. Това са някакви мои 

разсъждения, защото на мен никак не ми е приятно непрекъснато да се 

сипят обиди и върху мен лично и върху дружеството, което 

непредставлявам, защото то има изпълнителен директор, но управлявам 

клона му тук. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Други въпроси? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моля, дайте на общинските съветници по-конкретна информация, 

ако сте в състояние, за това изисквани ли са справки и документи от 

прокуратурата в Разград във връзка с воденото досъдебно производство, за 

което само чуваме, но никакви конкретни документи не сме виждали като 

общински съветници? Извършвани ли са разпити на ваши служители? 

Въобще информирани ли сте Вие от прокуратурата за резултата от техните 

действия? Има ли привлечени обвиняеми? Има ли някакви данни за 

установено престъпление или не? 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Значи, ако почна отзад напред, ако имаше данни за установено 

престъпление, сигурно всички щяхте да знаете. Ние сме обект на 

предварителна проверка на прокуратурата. Изсякохме може би една гора 

дървета, за да представяме документи, какви ли не и в какъв ли не обем. 

Проверявани са, викани са наши служители на разпити. Освен това сме 

имали проверки и на пречиствателната станция съвместни от РИОСВ и от 

органите на МВР, там дознатели или не знам точно какви, които не 

установиха някакви миризми. Това е в констатацията в този протокол от 

съвместната им проверка. Но прокуратурата продължава работа, поне 

такава е моята информация, защото периодично ни иска нещо. Но аз за 

това ви казвам, въпросът е много сложен и аз не виждам те колко лесно 

биха се справили с анализа на ситуацията. И за това ви казвам, за мен ако 
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чакате прокуратурата да излезе с решение и тогава да тръгнете да решавате 

проблема, за мен много време губите. Това е. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, госпожо Газдова. Съвсем на кратко, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам един въпрос. Госпожо Газдова, това което чухме от 

представителите на РИОСВ и РЗИ, така поне се ориентирам аз, че за сега 

основният заподозрян е сероводород. Има ли ваши производства, в 

резултат на които може да има такова замърсяване със сероводород? 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Значи, ние нямаме производства, в резултат на които може да се 

емитира сероводород. Сероводорода, аз не съм специалист, трябва някой 

друг да ви обясни точно какъв вид газ е, от къде се появява, как се появява, 

защо става и т.н. Но ние нямаме производства, които да емитират 

сероводород. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Други въпроси? Господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо Газдова, прокуратурата е ясна, РЗИ са ясни. Аз 

имам един въпрос. От кметската администрация към Вас, постъпвали ли са 

искания относно някакви резултати от проверки, за някакви данни изобщо 

през последната година от Община Разград? 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Аз до колкото знам Община Разград разполага с тази документация, 

дали РИОСВ я е представила, защото аз лично видях при господин 

Василев папка с, пак не знам защо, с протоколи от проверки само на 

Биовет. Дали на друго място се правят проверки не знам. Но това е, което 

има това са протоколите, които и ние имаме. Това са резултатите. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Въпросът ми беше конкретен. Дали общинската администрация, дали 

кметът са изисквали някакви протоколи, някакви документи, свързани с 

предполагаемо замърсяване от вас през последната година? Или те си имат 

друг източник? Конкретно от вашето предприятие, има ли постъпили 

официални, не знам как се нарича молби или някакво запитване да изискат 
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някаква информация конкретно от вашето предприятие? От общинска 

администрация. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Значи, не е постъпвало такова питане, но господин Тахиров, който е 

началник отдел, или не знам как точно се води, той е във връзка с нашия 

началник на околната среда, така че той има информация. Не знам дали е 

накаран и т.н. И пак ви казвам, според мен, разбирам че трябва, не трябва, 

ами те са длъжни действително да са активни. Имам предвид общинската 

администрация по въпроса, но смятам, че всеки трябва да е активен. Нали, 

този проблем не е прост за решаване. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Благодарим. Госпожа Газдова не е на разпит тук. Благодарим 

й наистина за отговорите. Има изявено желание от госпожа Румяна 

Генчева за изказване. 

 

Г-жа Румяна Генчева – гражданка на град Разград 

Моето изказване се състои най-вече като въпроси към 

представителите на инстанциите, които се изказаха преди малко. Изказвам 

се като потърпевш гражданин, който е на пътя на този смрадлив въздушен 

поток, който дишаме. Много обяснения, много информация, които ние 

гражданите за първи път чуваме. Но аз дишам миризлив въздух. И имам 

чувството, че съм в един парников ефект, който ме трови. Сега 

действително много причинители, много виновници и се чудя за толкова 

време, за толкова години как не се установиха истинските причинители? 

Всеки се оправдава, всеки се извинява, но ние ги чувстваме, дишаме ги. И 

за това искам да задам своите въпроси, на които намерих отговор, 

слушайки изказванията на представителите, но имам въпрос към РИОСВ 

Русе. След като правят такива констатации, каква е тяхната връзка с 

Министерството на околната среда и водите по отношение на разградския 

проблем? Защото с едни констатации ние не чувстваме подобрение на 

проблема. Искаме да знаем правят ли се изследвания на водите на река 

Бели Лом? Доколкото разбирам те се правят, тези изследвания, след 

пречиствателната станция, но нека да се направят преди вливане на 

отпадните води в канализацията, която е определена да стигне до 

пречиствателната станция. Аз смятам, че чрез специален колектор се 

отвежда тази отпадъчна вода на производствените предприятия, най – вече 

на Биовет. Още какъв въпрос. Какъв е таванът на глобите на подобни 

нарушители? Специално на Биовет чета, че те са от 30, 40 лева до 12 000 

лева стигат. Но това са за мен смешни, несериозни санкции за подобни, 

бих казала престъпни деяния. Аз казвам и насочвам стрелите към Биовет, 
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защото живея точно в западната част на града, в района на 

пречиствателните станции и за мен от там идва тази миризма. Учудващо е 

толкова време да не се разреши този въпрос и да не се установят 

източниците. И още, специално към РИОСВ Русе, може би това….. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре, съвсем на кратко. 

 

Г-жа Румяна Генчева – гражданка на град Разград 

И още нещо искам да попитам за Биовет. Може ли, вие очертахте на 

кратко пътя на отпадните води на производствения цикъл до 

пречиствателната станция, вливат ли се в тези колектори водите на завода 

за антибиотици? Защото аз ги разделям на две Биовет и завод за 

антибиотици. Кои са мръсните води, които замърсяват? От Биовет ли, от 

антибиотици ли? И нека госпожа Газдова да отговори защо ги има тези 

санкции? Все е за нещо. Какво пише в протоколите на РИОСВ? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Благодаря Ви, госпожо Генчева. Времето изтече, което си 

бяхме определили. Благодарим за активната Ви гражданска позиция. 

Аз предлагам, госпожо Газдова, нека да влезем в същината на 

проблема, тъй като имаме и проект за решение, който ще разгледаме и 

който предполагам също Ви касае. Съвсем на кратко. Имате право на 

отговор, тъй като беше замесено името на Биовет, но съвсем наистина на 

кратко. 

 

Г-жа Теменуга Газдова – Управител на „Биовет“ АД Разград 

Значи, първо искам да кажа, че в нашия колектор постъпват само 

води от нашия завод. Второ искам да кажа, че в нашия колектор постъпват 

води в затворени пространства и те се движат в затворено пространство, 

което ви обясних, че е силно запушено. И трето квалификацията престъпни 

дейности от страна на Биовет, аз не само не я приемам, но ако продължава 

така да се квалифицира нашият завод без доказателства, ние също ще си 

търсим правата по съдебен ред. Това е абсурдно, някой да казва, че ние 

извършваме престъпни дейности. Извинявам се за тона, но е недопустимо 

да се позволяват такива изказвания. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря, госпожо Газдова. Има ли други, които имат 

желание да вземат участие в предварителната дискусия по точка първа от 
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дневния ред от страна на държавните и общинските органи или 

представителите на предприятията, или гражданите? Не виждам. 

Пристъпваме към обсъждане на точка втора от дневния ред. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За процедура. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Вие до сега давахте възможност да се поставят въпроси на 

пожелалите да се изкажат на сесията. Но общинските съветници имат 

възможност да поставят въпроси и към други участници в сесията. На 

първо място това е ръководството на общинската администрация и кмета. 

За това и по така приетия дневен ред и по тази точка от дневния ред, 

обсъждането на която започнахме, ние имаме въпроси и към кмета на 

общината, тъй като той има пряко служебно отношение към поставения 

въпрос. За това аз Ви моля да дадете възможност, ако има въпроси към 

общинска администрация и към кмета, да могат да бъдат поставени тези 

въпроси. И аз специално имам няколко въпроса. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Аз се извинявам. Може би наистина е моя грешката. Също колегите 

общински съветници имат възможност за изказване и за въпроси по 

точката от дневния ред. Така че ако имате въпроси и изказвания, 

заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Аз имам следните въпроси към кмета на общината: 

1. Какво е предприето от кмета в изпълнение на набелязаните 

мерки по обсъжданите проблеми през 2016 година в комисията по 

екология? И специално мерките свързани с подобряване на 

взаимодействието с РИОСВ, РЗИ и ръководствата на предприятията? 

2. И конкретно от страна на кмета, внесен ли е сигнал в 

прокуратурата въз основа на обсъжданията, които станаха на постоянната 

комисия? Има ли резултат и кметът на общината поискал ли е информация 

какъв е резултатът от действията на прокуратурата? Защото по закон 

кметът представлява общината, сиреч гражданите на общината. 

Имам и още два въпроса. Сега ли да ги поставя или да изчакам 

отговор? 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Господин Василев, имате ли възможност сега да отговорите на 

поставения въпрос? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Община Разград не е подавала сигнал в прокуратурата, съответно не 

сме изискали и информация за това как върви делото. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други въпроси от общински съветници? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Два въпроса имам. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Монев, господин Димитров, само секунда. Във връзка с 

допълнението на въпроса, който зададохте по въпроса за координацията. 

Преди малко имаше въпрос от господин Димитров също дали ние сме 

изискали документация от, конкретно, от Биовет. Не, ние не сме изисквали 

документация от Биовет, защото при проверките винаги е участвал 

представител от Община Разград и протоколите от проведените проверки 

са ни предоставени служебно. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз съм убеден, че кметът и неговият екип са се подготвили за 

настоящата сесия, тъй като са уведомени своевременно и за това моля да се 

отговори на въпроса има ли на територията на Община Разград 

предприятия и съоръжения, попадащи в хипотезата на чл. 103 от Закона за 

опазване на околната среда и водите? Това е текстът, който предвижда 

специален режим за производства и за дейности, свързани с излъчването 

на опасни вещества. И ако има такава информация, да ни каже кои вредни 

вещества са включени в специалните приложения към закона, съгласно 
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този текст от Закона за опазване на околната среда. Пак подчертавам 

кметът има пряко отношение към тези нормативни разпоредби. И 

последният ми въпрос е осигурено ли е взаимодействие с Областния 

управител на Разградска област за решаването на проблемите, които сега 

обсъждаме, с оглед на възможностите и на правомощията на Областния 

управител, произтичащи от чл. 16 от Закона за опазване на околната среда 

и водите? Там са дадени такива правомощия и възможности за 

взаимодействия. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви, колега Ненчев. Господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, да, имаме аварийни планове, в които 

е разписано как трябва да действат организациите и структурите на 

територията на Община Разград при възникване на аварийни ситуации. По 

отношение на връзката с областния управител. Да, имаме такава връзка. 

Постоянна. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Завършихте ли? Благодаря. Имаме заявление от Областния 

управител също да вземе думата. Заповядайте. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Уважаеми господин председателстващ, 

Уважаеми общински съветници, 

През още 2015 година областна администрация се ангажира с такъв 

казус, интересно пак през този месец август. Тогава областна 

администрация е инициирала среща с всички заинтересовани страни и 

всички институции, държавни и общински. Тогава още е била ангажирана 

областна администрация с този казус, още от 2015 година. После през 2016 

година, интересно пак по същото време се появява същата миризма и 

тогава областна администрация сезира РИОСВ Русе, която забележете, 

адекватно веднага реагира на сигнала ни и съставя три акта. Установили са 

нарушители някакви, няма да споменавам сега кои са били фирмите, няма 

значение, това е било през 2016 година. През тази година, пак през август 

месец, се появяват тези миризми. И много интересно, на различни места. 

Значи източникът не е един и същ. И Областният управител в лицето на 

изпълняващ длъжността, понеже аз съм в отпуска, госпожа Црънгалова, е 

изпратила сигнал до РИОСВ също. Към този момент още нямаме отговор, 

но явно началникът е тук, ще получим отговор. Сега по отношение на 
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въпроса на господин Димитров. Областният управител, в неговите 

правомощия е да издава наказателни постановления въз основа на 

издадени актове от страна на общините. Към този момент, аз не си 

спомням, не видях никъде в нашето деловодство областният управител да 

е издавал акт, наказателно постановление за нарушение, защото няма 

издадени актове. Ако общинската администрация установи по някакъв 

начин кой е нарушителят и му състави акт, то ние и аз като Областен 

управител веднага ще го накажа много сериозно. Това е позицията на 

областната управа по отношение на този казус.  

Само така, малко отпускарски, ето това виждате, това е Разград в 

момента с всички институции и да кажем, че климатиците са вятъра и ако 

някой се изпусне, извинявайте за израза, какво ще почнем сега да се 

сравняваме един с друг. В някой ще се съмняваме повече, казваме този е 

обичайният заподозрян. Започват едни надцаквания, някой ще се опита да 

прави и политика от това нещо. Вижте колеги, не трябва по никакъв начин 

да се заиграваме със страданието на хората. И още нещо много по-важно, 

имаме едни от водещите предприятия в България като Биовет, като 

Амилум България. Ние трябва да изказваме цялото си пълно уважение, 

като общинари, като област, към тези водещи предприятия в България, 

защото те създават и дават включително и нашите заплати.  Те плащат 

данъци, колеги. Трябва да подходим с нужното уважение и не е редно и не 

е правилно да казваме ето този е замърсител, защото нали така е най-лесно. 

Сигурно има замърсител. Аз поемам ангажимент. Вие сега ще вземете 

някакви решения. Видях ви проекто – решенията. Те са си ваше право като 

общински съвет да вземете, да предложите, да препоръчате какво ли не на 

държавата, но искам да ви заявя съвсем категорично държавата в лицето на 

Областния управител е сериозно ангажирана най – вече към здравето на 

гражданите. И ще направим каквото е необходимо и каквото трябва. Ще 

чуете за последствията следващият месец. Без да правим някаква политика, 

ще разберете за какво става въпрос, включително и това предложение на 

РЗИ да докараме тук такава лаборатория. На 30 - ти август сме поканили 

заместник – министър Малина Крумова, която ще има среща в Исперих. 

Ще я занимавам с този казус да осигури постоянна лаборатория. И този 

нарушител, който и да е той, ако продължава да изпуска тези миризми, ще 

го хванем. Ако не , догодина ще го хванем и пак ще го хванем, да знаете. 

Благодаря ви за търпението и вниманието. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Други изказвания, въпроси по точка първа от 

дневния ред? Не само от колегите общински съветници, а от всички 

присъстващи в залата. Наистина не е много удобна позицията ми тук, но не 

виждам. Закривам дебата по точка първа от дневния ред. 
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ТОЧКА ВТОРА 

Докладна записка и Предложение  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Разглеждане на докладна записка с вх.№ 395, а след това и 

предложението за нейното изменение с вх.№ 396. 

 

Докладна записка от Божинел Василев Христов – общински 

съветник от група „Кауза Разград“, Милена Дачева Орешкова – независим 

общински съветник, Калоян Руменов Монев -  общински съветник от група 

„Кауза Разград“, Митко Иванов Ханчев – общински съветник от група 

„Реформаторски блок“ и Веселин Валентинов Спасов - общински съветник 

от група „Реформаторски блок“. 

Относно: Предприемане на мерки за опазване на околната среда 

на територията на Община Разград. 

 

Предложение от Стоян Димитров Ненчев - общински съветник 

Отнсно: Изменение и допълнение на проект за решение, внесен 

от общински съветници за разглеждане на извънредното заседание на 

Общински съвет на 23.08.2017 год. 

 

Давам думата на господин Божинел Христов, да ни запознае с 

докладна записка номер 395. Заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Благодаря Ви, господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

След многобройни сигнали и проверки от страна на компетентните 

институции и РИОСВ - Русе, все още не е установен източникът на 

замърсяване на въздуха и зловонните миризми, разнасящи се в определени 

часове около коритото на река Бели Лом. Неудобството и гражданското 

недоволство, както и притесненията на гражданите за здравето им, се 

разрастват с всеки изминал ден.  

Ангажиментът на общинските съветници към здравето и 

осигуряването на нормален и безопасен живот на населението в общината 

е безусловен. В компетенциите на Общински съвет - Разград е да изрази 

позиция по проблема, да набележи и да предприеме ефективни мерки по 

отстраняването му.  

Паралелно с това българското законодателство дава широки 

правомощия на кметовете на общини по отношение на опазване на 
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околната среда, средства за влияние и контрол. Така например в Закона за 

опазване на околната среда, именно кметът на община е компетентен орган 

ведно с директорите на РИОСВ и Басейнова дирекция. Съгласно ал.2 на 

същия член именно кметът на община е компетентен да предприеме 

предвидените в закона действия и дейности. Съгласно чл.15 от ЗООС 

Кметовете на общини: 

1. информират населението за състоянието на околната среда 

съгласно изискванията на закона; 

2. разработват и контролират заедно с другите органи планове за 

ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на 

територията на общината; 

3. организират управлението на отпадъци на територията на 

общината; 

4. контролират изграждането, поддържането и правилната 

експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в 

урбанизираните територии; 

5. организират и контролират чистотата, поддържането, 

опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените 

места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното 

разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в 

тях; 

6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за 

поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за 

обществено ползване на територията на населените места, и контролират 

изпълнението на техните задължения; 

7. организират дейността на създадени с решение на общинския 

съвет екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право 

да съставят актове за установяване на административни нарушения; 

8. осъществяват правомощията си по специалните закони в 

областта на околната среда; 

9. определят лицата в общинската администрация, притежаващи 

необходимата професионална квалификация за осъществяване на 

дейностите по управление на околната среда. 

Съгласно чл.74 от ЗООС по предложение на кмета на общината 

ежегодно с приемането на общинския бюджет се определят средства за 

изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в 

общинските програми за опазване на околната среда. Конкретни 

правомощия на Кмета на община по опазване на околната среда са дадени 

и в разпоредбите на чл.79, чл.108, чл.116д, чл.148, ал.4, чл.157а от ЗООС. 

Някои задължения са обвързани и със срокове – така §10 от ПЗР на ЗООС. 

Във връзка с гореизложеното предлагаме предприемането на 

конкретни действия за установяване и решаване на проблема чрез: 

-обръщане на внимание на общинска администрация за обема 
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правомощия, които има кметът на общината 

-разработване на нормативна база и планиране на дейности за 

трайно предотвратяване на замърсяването на въздуха, балансиране на 

екоравновесието и 

- инфраструктурни решения по отношение на разрастването на 

индустриалните компании в региона. 

В тази връзка групата общински съветници, както и на основание 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

опазване на околната среда и Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград,  предлагам общинският съвет да вземе 

следното решение: 

1. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в най - кратък срок да направи всичко възможно да се 

осигури финансиране за реконструкция и модернизация на градската 

пречиствателна станция. 

2. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в най - кратък срок да проучи и ако е възможно да възложи 

разработване и реализиране на проект за изграждане на когенерационна 

система за производство на възобновяема енергия от биогаз към градската 

пречиствателна станция за битови отпадни води. 

3. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград да възложи почистване на речното дъно и корито на река 

Бели Лом от отпадъци и наслоени битови и производствени утайки. 

4. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в най-кратък срок да разпореди да се  проверят и затворят 

всички излази с вливане на отпадъчни битови и производствени води в 

река Бели Лом на територията на община Разград и да задължи 

производителите и частни лица, генериращи битови и производствени 

отпадъци и невключени в градската канализационна мрежа, да извършат 

това в най-кратки срокове. 

5. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в най - кратък срок да разпореди да се извърши проверка 

за повреди и пропуквания по канализационната и колекторна система 

около река Бели Лом. 

6. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на община 

Разград да извърши проверка на всички предприятия на територията на 

община Разград с постоянно производство дали имат подходяща 

инфраструктура за отичане на отпадъчните води от производството им към 

градската пречиствателна станция и/или съгласува изграждането на 

собствени пречиствателни станции за потребностите на съответното 

предприятие съгласно нормативните изисквания. 

7. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на община 

Разград да задължи всички земеделски производители да уведомяват 
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предварително по подходящ начин населението на община Разград за 

използването на утайки и биологични вещества за торене. 

8. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство заедно с общинска администрация да разработи Общинска 

програма за опазване на околната среда на община Разград, която да се 

внесе за разглеждане в Общински съвет - Разград. 

9. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство заедно с общинска администрация да разработи Програма за 

управление на утайките от пречистване на води (чл.53, ал.2 от Наредба  

№11 за управление на отпадъците на територията на община Разград), 

която да се внесе за разглеждане в Общински съвет Разград. 

10. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство заедно с общинска администрация да разработи и внесе проект 

на Наредба за опазване на околната среда на територията на община 

Разград,  която да се внесе за разглеждане в Общински съвет - Разград. 

11. Задължава Кмета на община Разград до края на 2017г на 

основание чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА да внесе пред Общински съвет - 

Разград отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Разград по 

настоящата докладна записка. 

Господин Председател, ако ми позволите, в рамките на правилника да 

обясня защо предлагаме тези решения. Както вече споменах, след 

многобройни сигнали и от страна на компетентните институции все още не 

е установен източникът на замърсяване и миризмите, разнасящи се в 

определени часове около коритото на река Бели Лом. В рамките на 

последните десет дни, аз и колеги, доктор Калоян Монев, госпожа 

Орешкова, се срещахме с производствени предприятия. Аз тук искам да 

благодаря на госпожа Газдова, която винаги е откликвала за срещи и 

особено за последното решение, което взехме да направим щаб. 

Срещнахме се и с отговорни институции и с граждани. За нас източниците 

на миризми са ясни. Това се потвърди и при разговорите ни и с капацитети 

в областта на оползотворяване и обезвреждане на утайките. И тяхното 

мнение е, че технологиите, които се ползват за третиране на утайките от 

пречистването на води са много, много остарели. При посещението ни на 

градската пречиствателна станция на Разград ние видяхме едно много 

остаряло и доста амортизирано съоръжение. Освен това се счита, че и 

местоположението не е много добро. Нашата пречиствателна станция не 

отговаря на изискванията на Европейския съюз и на високите стандарти за 

пречистване на отпадъчни води. Утайките и биологичните отпадъци, 

ползвани в земеделието също не отговарят на изискванията на 

Европейското законодателство. Няма гаранция, че пределно допустимите 

нива на потенциално опасните вещества не са превишени и почвите и 

подземните води също не са замърсени. За да избегнем по-големи 

проблеми и не дай боже екологични катастрофи при третирането на все по-
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големи количества утайки в бъдеще, ние сме длъжни да намерим решение 

и безопасни начини за оползотворяване и обезвреждане на утайките, които 

нашите пречиствателни станции за отпадъчни води съхраняват на несъвсем 

обезопасени площадки. Министерството на околната среда и водите има 

разработен национален стратегически план за управление на утайките в 

градските пречиствателни станции за отпадъчни води. Освен плана 

съществува и техническо ръководство с най-новите технологии за 

управление на утайките от отпадъчни води, както и препоръки, които да 

помогнат на операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води да 

разработят собствена концепция за управление на утайките, съобразени с 

местните условия, индивидуалните обстоятелства и възможности. 

Съмнявам се, че собствениците на пречиствателните станции, с малки 

изключения, тук искам да подкрепя Биовет, в лицето на госпожа Газдова, 

които инвестират в пречиствателната станция, които да имат разработени 

концепции за управление на утайките, които да са съобразени с местните 

условия. Разград е разположен около река Бели Лом и тази река определя 

климата на района. Реката определя и биологичното разнообразие и за това 

ние трябва да я пазим. Чашата, в която е разположен нашият град ни 

позволява да усещаме и миризмите на тези утайки, включително и тези, 

които са наслоени в река Бели Лом. Режима на ветровете или както е 

известно „розата на ветровете“ позволява това. Въпреки че, България е 

приела нова законодателна уредба, чиято цел е да реши допълнителните 

проблеми, свързани с безопасността и да засили контрола, тя все още не е 

променила старите практики на управление на утайките. Разград не прави 

изключение. И предвид на това, че съгласно Закона за опазване на околната 

среда кметът на общината е отговорен за опазване на околната среда за 

сегашните и бъдещите поколения и защита на здравето на хората, да 

осъществява контрол върху състоянието на околната среда и източниците 

на замърсявания, стратегии, програми и планове за опазване на околната 

среда, както и че компетентен орган по смисъла на Закона за опазване на 

околната среда е кметът на общината, то следва да се направи всичко 

възможно, всичко, което е в рамките на правомощията и компетентността 

на кмета да се осигури финансиране по точките, които се надявам да 

приемем, за да може да се гарантират правилно и безвредно управление на 

утайките, образувани от пречистването и технологиите на различни 

предприятия в общината, съответстващо на националното и Европейското 

законодателство, както и стандартите за опазване на околната среда. 

Разград няма план за ликвидиране на последствията от такъв тип 

замърсяване, нямаме адекватна програма за опазване на околната среда, 

нямаме програма, нямаме наредба за управление на утайките, но се вижда, 

че това е належащо. Защото утайките, които са причинители на миризмите 

в този случай не са само от пречиствателните станции. Да не забравяме, че 

имаме и депо за битови отпадъци, а там проблемът също не е никак малък.           
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Аз бих желал кметът да приеме тази сесия като грижа на целия общински 

съвет, наша грижа за сегашните и бъдещите поколения, както и за защита 

на здравето на хората. Защото на нас не са ни нужни констатации, а явно 

какво ще се направи, за да ограничим източниците на замърсяване. 

Благодаря Ви, господин Председател. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря, господин Христов. Някой от другите вносители 

на докладната записка искат ли да развият своя теза по отношение на 

същата или да преминем към въпроси? Не виждам. Преминаваме към 

въпроси към вносителите на докладната записка. Колеги, имате 

възможност. Госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не знам кой от вносителите ще ми отговори, но тук в няколко от 

точките, които трябва да гласуваме като решения много общо е посочено 

„в най-кратък срок“. Какво разбирате под „най-кратък срок“? И не е ли 

възможно да ги конкретизираме тези срокове, съобразно това, което 

възлагаме със всяка една от точките и какви действия трябва да бъдат 

предприети? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Само да уточним кой ще отговаря на въпросите? Господин Христов, 

добре. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

На този мога. Госпожо Неделчева, тъй като в компетенцията и в 

правомощията на общинския съвет е да определи срок, това го оставям на 

колегите общински съветници. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други въпроси? Заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам въпрос към вносителите. Изисквана ли е информация от 

общинска администрация, от РИОСВ Русе, становища във връзка с 

подготвените мерки? Мисълта ми е тук в решенията, подготвените мерки, 

аз поне не виждам така много общо са тези мерки и нищо конкретно 

относно въздуха, който се диша, замърсяването на въздуха в Разград. По 
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принцип ние нямаме никаква информация относно кореспонденцията 

между Община Разград и съответния орган Регионалната инспекция Русе. 

Какви констатации са направени. Чухме тук в залата, че още не е 

установен източникът на миризмата в Разград. И във връзка с това нали все 

пак трябва да имате предварителна информация какви са становищата. Би 

било по-правилно тук все пак да се включат и еко експерти, но най вече 

според мен тук ролята е на Община Разград, която поради… Тази миризма 

не е от тази година, тя е от миналата година. Защо тя не е предприела тези 

мерки? 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да, благодаря Ви. На това последното няма как да отговоря, защото 

ако ми позволите просто.. Така, ние, споменах, че през последните десет 

дена интензивно, а инак в предишни периоди при констатации на такива 

миризми, сме посещавали двете пречиствателни станции, посещавали сме 

и други предприятия, но бъдете сигурни, че не е наш ангажимент да 

правим това. Вечер, вместо да си седим и да гледаме телевизия или мач да 

гледаме, да ходим по река Бели Лом или пък в предприятията и да 

констатираме нещо, което то се чувства с нос. Що се отнася до това дали 

ние можем да кажем с какво е замърсен въздуха, вие виждате, че 

компетентните органи не могат да Ви отговорят, съжалявам ние просто не 

разполагаме с такива лаборатории. Единственото, което сме взимали под 

внимание това са правомощията на кмета на Община Разград, т.е. на 

кметовете на общини и на районните кметове, които им дава правомощия 

Закона за опазване на околната среда. Нищо повече не искаме. Искаме 

компетентността и правомощията на ръководителя на администрацията, на 

кмета просто да си вземе нещата в свои ръце и да се изпълни закона. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други въпроси към вносителите по докладната записка? Госпожо 

Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Аз ще имам доста въпроси и със сигурност ще имам 

доста уточняващи въпроси. Тъй като начинът, по който ни е поднесена 

докладната лъха „безкрайна компетентност”, спомената е думата 

конкретни действия няколко пъти, но не и в частта реши. Пет общински 

съветника са я внесли и аз ги поздравявам за тяхната толкова така 

загриженост за жителите на Община Разград. В същото време 

предполагам, че нито един от останалите 28 общински съветника в тази 

зала не са безразлични към проблема. Но да стигнем към конкретния ми 
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въпрос. Не случайно преди малко се спомена, че проблемите трябва да се 

решават, а не да се посочват. Тук имаме посочен проблем, който всички го 

знаем, но нямаме нищо конкретно като проект за решение. И в тази връзка 

започвам с въпросите си. Първо по точка едно и ще очаквам отговори от 

вносителите, пак по реда на тяхното подреждане, т.е. първият ми отговор 

трябва да бъде от господин Божинел Василев Христов. Така, по точка едно 

„Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на Община Разград в 

най - кратък срок да направи всичко възможно да се осигури финансиране 

за реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция.“ 

Господин Христов, ще очаквам конкретни и ясни отговори. 

1. Имате ли ясна представа в какво точно трябва да се 

реконструира и модернизира градската пречиствателна станция? Отварям 

една скоба, че да, тя има нужда да се реконструира и модернизира, но какво 

точно трябва да се направи?  

2. Съществува ли разработен проект относно реконструкцията и 

модернизацията на градската пречиствателна станция, за да отговаря на 

изискванията, такива каквито са? 

3. Какво финансиране е необходимо, за да се осъществи това? 

Благодаря ви. Ще продължа с въпросите си. Искам на всеки въпрос 

да получавам обратно отговор. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Уважаема госпожо Димитрова, 

Не знам дали сте посещавали градската пречиствателна станция. Тя 

не се нуждае от реконструкция или модернизация, тя се нуждае от 

абсолютно нова такава. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Но Вие предлагате точно реконструкция и модернизация, господин 

Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Ако, момент само, искате да чуете моето мнение, ако, защото знаем 

какъв е проблемът. Ако, кметът на общината, съгласно неговата 

компетентност, която му я дава Закона за опазване на околната среда, не 

може да намери финансиране за нова такава, а то няма да се случи, на вас 

ви е ясно и на всички ни е ясно, ако се случи бъдете сигурна, че лично аз 

ще предложа доктор Василев да стане почетен гражданин на Разград. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Христов, моля да ми отговорите конкретно на въпросите. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Димитрова, ако обичате да спазвате реда в залата. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не говорим за почетни граждани. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Ако обичате…. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Ама искам конкретни отговори, няма да губим времето на 

Разградската общественост. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Имам право на… Правилникът ми дава право да отговарям в рамките 

на неопределено време. Да, ако не може да се намери финансиране за нова 

такава, то следва да се намерят средства за реконструкция и модернизация, 

включително и на технологията. Може ли втория въпрос? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Така. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Един по един. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не може да запомните три въпроса, незнам как ще ми отговорите, но 

добре повтарям ги. Мога ли господин Председател? 

В какво точно се изразява реконструкцията и модернизацията? Има 

ли изготвен проект за такава? Ако има такъв, каква е стойността от гледна 

точка на финанси? 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да Ви отговоря само. Ако тази, крайната пречиствателна станция 

беше моя собственост, така както моето предприятие си има 

пречиствателна станция, мога да ви кажа и технология и стойност и 

абсолютно всичко, но тъй като тя има съвсем друг собственик няма как да 
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Ви отговоря колко би струвала и какъв проект трябва да има или какъв 

проект е необходим. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви за отговора. Само ще направя кратка реплика. Ние 

всички общински съветници, които сме в тази зала и тези, които са били в 

предходни мандати, знаят, че когато човек прави предложение, той прави 

анализ и прави една чиста хипотеза колко това би било възможно да се 

случи и ако е възможно в какви срокове и с какъв финансов ресурс. Още 

един път ще напомня на всички общински съветници, че имат правомощия 

да проучват всеки един въпрос и да получават информация от общинска 

администрация. Това, което мога да кажа като цяло е, че аз не получих на 

нито един въпрос задоволителен отговор.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други въпроси имате ли? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Имам. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Монев. Така, точка втора „Настоява в 

рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград в най - кратък 

срок да проучи и ако е възможно да възложи разработване и реализиране на 

проект за изграждане на когенерационна система за производство на 

възобновяема енергия от биогаз към градската пречиствателна станция за 

битови отпадни води.“ Моля да ми отговорите и на всички общински 

съветници да стане ясно, след като го правите като предложение сигурно 

сте се запознали. Какво представлява една когенерационна система за 

производство на възобновяема енергия от биогаз? Какво като време и 

финансови възможности е необходимо да се разработи и да се реализира? В 

най така общ план, без детайли разбира се. Въпросът ми е към госпожа 

Милена Дачева Орешкова. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Димитрова, държа да отбележа, че докладната записка е 

подписана от пет общински съветника и Вие нямате право да давате кой на 



36 

 

кой въпрос да Ви отговаря. Всеки един от нас петимата имаме право да 

отговаряме на всички въпроси по докладната записка. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Монев, но след като сте се подписали 

предполагам, че всички сте се запознали и сте работили върху този проект. 

Мисля че…. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Може ли преди госпожа…. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Добре, тогава изберете кой да отговаря. Очевидно не са компетентни 

всички. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Преди госпожа Орешкова да отговори, искам да Ви кажа, че ние сме 

посочили, че „ако е възможно“, защото бъдещето е във възобновяемата 

енергия и ако действително се намерят средства, аз съм сигурен, че 

господин кметът може да ги намери с помощта на Областния управител, с 

помощта на правителството тези средства могат да се намерят, няма нищо 

лошо в това нашата пречиствателна станция да има производство на 

възобновяема енергия. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Христов, реплика. Няма нищо лошо. За това Ви поздравих 

в началото. Просто питаме. Общинските съветници не сме толкова 

компетентни колкото вие петимата вносители. За това ви питаме, 

ориентировъчно, кажете ни. Ние не казваме, че има лошо, напротив. 

Напротив. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да. Ще Ви отговоря. Има, може да има проект от 5 милиона лева до 

500 милиона евро. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Минималното е 5 милиона, така ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, във връзка с Вашите въпроси имам въпрос. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Само ако обичате, аз водя заседанието, госпожо Радославова. 

Извинявайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да поискам думата, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Имаме поставен въпрос от колегата Димитрова. Някой от 

вносителите готов ли е с повече подробности? Госпожо Орешкова, 

заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Ще отговоря и на двата въпроса на госпожа Димитрова, въпреки че 

първият не беше зададен към мен, но ще започна от втория. Има различни 

варианти на когенерационна система за производство на възобновяема 

енергия от биогаз. Естествено, че технологиите навлизат и ние трябва да се 

възползваме от тях колкото е възможно по-бързо, госпожо Димитрова. Така че 

няма нищо лошо Община Разград да започне разработването на проект и по 

възможност неговото реализиране. Защото както ви каза господин Христов, 

тази градска пречиствателна станция, която имаме скоро ще бъде изцяло 

амортизирана и няма да може да работи. И какво ще правим, ако това стане 

след една, след две или след три, пет години и ние нямаме никакви 

разработени проекти, с които да се реконструира, модернизира или построи 

нова пречиствателна станция или съответната система, която да обработва 

различните битови отпадни и производствени води? Не би ли следвало 

Община Разград да проектира всичко това от сега, а трябва да изчакаме 

наистина градската пречиствателна станция да спре да работи и тогава да 

започнем да мислим какво ще правим с мръсния въздух, с мръсната вода и 

всички отпадни води, които и към момента се стичат в река Бели Лом? 

Въпросите Ви са много некоректни към вносителите на докладната по 

простата причина, че ние не сме длъжни като общински съветници да 

разработим проектите на Община Разград, нито да осигурим финансирането. 

Ние сме длъжни да кажем, че има проблем, че този проблем може да се реши 

по един или по друг начин и от този, който носи пряката отговорност за това. 

За това конкретните въпроси за финансиране, за как точно ще се случи трябва 

да ги зададете към управлението на Община Разград, а не към съветниците, 

които отбелязват, че има проблем и посочват точно и конкретно къде е 

проблемът. Благодаря Ви. 
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Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Може ли реплика? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, реплика. Заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаема госпожо Орешкова, отново подчертавам, че Ви 

поздравявам за усилията, които полагате. Но общинските съветници, като 

цяло общинският съвет, ние трябва да подпомагаме общината. Когато 

имаме идеи трябва малко да сме работили по тях и да кажем, ето това, 

съвсем в груб вид, може да се случи в рамките на такъв период и в рамките 

грубо на такива пари. То не е невъзможно да се случи. Освен това задавам 

Ви още един път и на Вас въпроса. Има ли проект за реконструкция и 

модернизация на градска пречиствателна станция? Някой от вносителите 

да ми отговори, знае ли дали има готов проект. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Димитрова, позволявам си да дам думата на доктор 

Василев, който поиска точно по този въпрос да вземе отношение. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

Господин Областен управител, 

Представителите на големите фирми, 

Ще започна само с две изречения по отношение на докладната 

записка. И специално абзаца, с който категорично не съм съгласен, защото 

смятам, че така поднесена докладната записка, в тази си част, е 

подвеждаща и манипулативна. 

Първа страница „В същото време липсва ясна информация и пряк 

ангажимент на кмета и кметския екип по проблема,  не се предприемат 

адекватни мерки от Общинска администрация във връзка с реални 

действия, липсва нормативна и стратегическа визия по опазване на 

околната среда.“. Ще коментирам по всяка точка, когато ми дадете думата. 

Сега ще коментирам първите две точки.  

По отношение на първия въпрос. Градската пречиствателна станция 

за отпадни води е въведена в експлоатация през 1974 година с капацитет от 

250 литра в секунда, 78 хиляди еквивалент жители. Съоръженията 

изпълняват функциите си като пречистват отпадните води до изискуемите 

нормативно определени показатели за заустване на пречистени отпадни 



39 

 

води в повърхностни водни обекти. Това обстоятелство е доказано с 

извършените анализи от собствен мониторинг и такива, извършени от 

държавните контролни органи. Действително част от съоръженията на 

пречиствателната станция са амортизирани, но изпълняват функциите си 

за пречистване на отпадни води, като към днешна дата те се нуждаят от 

реконструкция с цел обновяване на технологичното оборудване за 

намаляване на експлоатационните разходи. От въвеждането в 

експлоатация до сега, Водоснабдяване Дунав, съвместно с Община Разград 

са извършили подмяна на оборудването на първично стъпало на входа на 

станцията, груби и фини механизирани решетки в периода 1990 - 2000 

година; подмяна оборудването на вторично биологично стъпало на 

станцията, аерационна система на биобасейните и въздуходувки в периода 

2000 – 2005 година. До тук отговаряме на въпроса, по скоро на изказването 

на госпожа Орешкова. Тя е втори мандат или трети, общински съветник, и 

би трябвало да знае, че в Община Разград има реализиран технически 

базов проект Доизграждане, реконструкция на съществуващата 

канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за 

отпадни води град Разград. Изготвени са идейни проекти за ремонт, 

реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция за 

отпадни води в периода 2012 – 2015 година. Поради независещи от 

Община Разград причини, проектът не може да се финансира от 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година“. В тази връзка 

през 2016 година сме предприели действия за търсене на други източници 

за финансиране на обекта като пулус и Министерство на регионалното 

развитие. Ето го писмото от 19.09.2016 година. Завършвам само с, 

всъщност завършвам по отношение на писмото. Информирали сме 

заместник – министъра, че консолидацията на обособената територия на 

Област Разград не е протекла, поради отказ на Община Исперих и не 

можем да разчитаме на финансиране от оперативните програми в 

Европейския съюз. Молим за съдействие за намиране на източници за 

спешно поетапно финансиране на реконструкцията на пречиствателната 

станция Разград в рамките на следващите три години. Препроектиране и 

строителство, възлизащи по предварителна преценка на около 15 милиона 

лева с ДДС, в това число за идеен проект 250 000 лева през 2017 година, за 

инженеринг, работно проектиране и СМР около15 милиона лева през 2018 

и 2019 година. Ако това е нищо, здраве му кажете.  

По втора точка. Сформираните утайки от пречиствателната станция 

за отпадни води се третират по аеробния способ, като се подлагат на 

обезводняване и сушене в сушителни полета. След това същите се 

съхраняват в рамките на производствената площадка. Тази технология на 

третиране на утайките е от самото начало на въвеждане на обекта в 

експлоатация и до сега не е променяна. За да функционира анаеробния 

способ за третиране на утайките, същите трябва да са в големи количества, 
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при които да се отделя достатъчно количество биозаг, необходим за 

ефективната работа на когенерационната система. При извършените 

прединвестиционни проучвания в периода 2015 – 2017 година се установи, 

че най-подходящият метод за третиране на утайките от пречиствателната 

станция е аеробния способ. В допълнение искам да отбележа, че и в 

новоизградените градски пречиствателни станции в Търговище и Попово 

също няма когенерационна система при третиране на утайките.  

Завърших по тези две точки. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз искам да задам един въпрос към вносителите, защото да ви кажа 

честно наистина много се обърках от това, което се случва. И ще започна с 

текста на докладната записка, на която сте вносители петимата общински 

съветници. „Остри, неприятни, дразнещи миризми с неизвестен характер.“, 

това е още първото изречение на докладната записка. Искам да ви попитам 

какво точно правим в момента. И всъщност въпросът ми е има ли 

определен източник на острите, неприятни, дразнещи миризми за миналата 

и за тази година, за да можем ние, като общински съветници не да правим 

циркове, а наистина да предприемем конкретни стъпки за решаване на 

проблема? Искам да ми кажете източника на острите, неприятни, дразнещи 

миризми. Благодаря. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, абсолютно е ясно за всички нас, че 

съществуват. Но как решавате проблем, който не е дефиниран? Просто си 

решаваме и си приказваме, и си чешем езиците за нещо. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон и не е 

заел банката в залата, която му е определена като общински съветник./ 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Господин Димитров, моля Ви се. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, аз имам въпрос и имам право като общински 

съветник да получа отговор на него. Ако някой може да ми го даде. 
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/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, моля Ви се. Давам право на отговор на вносителя 

Божинел Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Благодаря, господин Председател. Госпожо Радославова, във всеки 

случай, когато започне да мирише, не мирише на Шанел 5 или на Булгари 

или на одеколон. Когато бяхме в пречиствателната станция, няма как да 

определим дали мирише от нашата пречиствателна, дали мирише от 

утайките, защото където и да отидем, в който и край на пречиствателната 

станция, навсякъде миришеше дразнещо. Как да ви кажа точно миризмата 

на какво е – дразнеща миризма. Не е на Шанел 5. Не е…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, не може пречиствателна станция да мирише на 

Шанел 5, нали ви е ясно на всички? 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Госпожо Радославова, Вие май не слушате наистина какво се говори. 

Ние казваме, че когато задуха вятърът, говорихме за „розата на ветровете“, 

от там всичко идва в града. Не случайно от Регионалната инспекция казаха 

да, в единият край мирише на едно, на другия край на друго, на третия 

друго. Но е ясно, че утайките по реката, утайките в пречиствателната, 

утайките, които, т.е. отпадните вещества, които ползват земеделските 

производители, ясно е, че е от там. Всички, които сме разговаряли с тях и 

специалисти казват да, това ви е проблемът. Аз много съжалявам, че 

Басейнова дирекция не дойдоха и мотивът, че те не са правили замервания, 

за мен не ги оправдава, защото те също трябва да са тук. Освен това Вие 

казвате, че не предлагаме никакви решения. Да, може да са недостатъчни, 

но всички общински съветници имат право да предложат решение. Ако вие 

предложите 12-та точка, 13-та, 15-та, 20-ста, 100 точки да приемем, но да 

го решим този въпрос. Няма го Директорът на пречиствателната станция 

господин Иванов да ви каже. Тук ли е? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващият ми въпрос щеше да бъде към него, да. 
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Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Един момент, да. Нека те да кажат пречиствателната станция не е ли 

цъкаща бомба? Това, ако си спомняте, и предния мандат, и миналата 

година, и поминалата година…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин председателстващ… 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Момент само, не ме прекъсвайте сега. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Но това не е по въпроса ми. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

По въпроса Ви е. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това е някакво изказване, което правите в момента. Аз Ви попитах 

нещо. Вие трябваше да ми отговорите има ли източник определен или 

няма? Вие не ми отговорихте. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Мисля, че той отговори, колкото имаше данни. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли да задам въпрос? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Само има пак искане от господин Василев за становище. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. Аз имам въпрос към господин 

Христов. Сигурно сте забелязали, че когато представителите на общинска 

администрация или аз, вземаме думата и се изказваме, и говорим с факти, 

винаги посочваме източника, компетентния орган или лицето, което е 

направило това или онова проучване. Искам да запитам господин Христов, 

той говори за компетентни лица, кои са компетентните лица, с които той е 
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направил обход на коритото на река Бели Лом? От къде са те? Каква 

квалификация имат? От кой научен институт са? Каква експертиза имат? 

Благодаря. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Казах, че сме се срещали с компетентните органи, които са в чл.10, 

ал. 1 на Закона за опазване на околната среда. Това са директорите на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите, при тях са и 

Басейнова Дирекция, няма как не съм се виждал с Министъра на околната 

среда, не съм се видял с директора на дирекция на някой национален парк, 

на кметовете на общината, тъй като компетентни да предприемат 

действията, които са предвидени в закона са кметовете на общината, т.е. то 

е тяхно задължение. Ние районни кметове нямаме. Така че, от 

компетентните органи по смисъла на закона, които са изброени, сме се 

срещали с тези, с които имаме възможност. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Монев, доуточняващ въпрос. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Господин Христов, позволете ми да се съмнявам в част от 

вашите изречения. Преди малко тук беше директорът на компетентния 

орган РИОСВ Русе, който заяви, че не знае за какво става въпрос. Сега аз 

не знам на кого да вярвам. На Вас или на него? Т.е. Вие обикаляли ли сте с 

Директора на РИОСВ или с представители по поречието на река Бели 

Лом? За какви утайки става въпрос? Къде се депонират тези утайки? Те ли 

са причината за тази миризма? Моля Ви да отговорите на този въпрос. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Благодаря Ви. Тъй като представителят на държавния орган ни 

увери, че не могат да кажат кой е източникът на замърсяване, но се 

съмняват, винаги когато станцията е била тук, ние сме се срещали с тези, 

които управляват тази станция. Що се касае кой ни е казал за източника на 

миризмите, бъдете сигурни, че това са компетентни хора, които са 

възрастни хора, пенсионери, които са работили в системата на околната 

среда, не са от Разград, ползвали сме тяхното компетентно мнение. Но тъй 

като ние считаме, вярваме на това компетентно мнение, ние считаме, че 
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това е източникът. Ако Вие считате, че е друг източникът, влезте си в 

правомощията, компетентен орган по смисъла на закона сте, нищо не Ви 

пречи просто да си свършите работата. Аз не мога да разбера какво 

гледаме сега в момента? Искаме да констатираме дали мирише. Аз съм ви 

го казвал, не искаме да се констатира нещо, което всички го усещат. Дайте 

решение. Вие не искате да дадете компетентно мнение по това дали трябва 

да има пречиствателна станция, така ли? Не трябва да има? Да я махнем, 

няма никакъв проблем. Казваме и сега ще я махнем. Да кажем, че няма да 

се почиства речното дъно, защото там има гнилостни процеси и преди 

години, когато там са се хвърляли от заводите, говоря за преди 

революцията, по речното дъно и коритото на река Бели Лом отпадъци. Ами 

тръгнете по поречието на река Бели Лом… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Монев, пак искам думата. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

…да видите колко оборска тор има там и всичко това отива в реката. 

Какво, не трябва да я изчистим ли? А излазите, които се вливат в реката? 

Защо ме карате да говоря неща? Това говори лошо за общинска 

администрация. Това означава, че тя не е минавала и не е виждала тези 

неща. Недейте така, господин Василев. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Христов. Искам да ви напомня, че сме на фаза 

въпроси към докладната записка. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Може ли аз да си задам въпроса? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

По искане на председателя на група „Кауза Разград“, обявявам 10 

минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Колеги, продължаваме заседанието на Общински съвет Разград по 

точка втора на дневния ред разглеждане на докладната записка от колегите 

общински съветници. Все още сме на етап задаване на въпроси. Виждам 

високо вдигнатата ръка на госпожа Радославова. Госпожо Радославова, 

заповядайте. Задайте вашия въпрос към вносителите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпросът ми не е към вносителите вече, защото Вие 

казахте, че ще имаме възможност и към представителите на държавните 

институции да задаваме въпроси в хода на дискусията, която в момента 

провеждаме във връзка с докладната записка и моят въпрос е към 

управителя на Водоснабдяване – Дунав Разград, господин Иванов. Защото 

аз смятам, че по отношение на пречиствателната станция, предполагам, че 

наистина компетентно може да отговори на въпроса, който аз имам. 

Защото до тук от въпросите, които бяха зададени и от отговорите на 

вносителите, които ние получихме, на мен не ми стана ясно как с 

предложените ни в диспозитива точки ще решаваме проблема за 

неприятната миризма на територията на града. Но се наложи нещо, което в 

мен събужда съмнения, а именно, че тези миризми, поне такова внушение 

ми се струва, че искат да направят определени общински съветници, идват 

от пречиствателната, градската пречиствателна станция. За това моят 

въпрос е, да ми отговорите възможно ли е, ако наистина тази градска 

пречиствателна станция е причината за неприятните миризми в Разград, в 

определен период от годината, и много искам да подчертая точно 

определен времеви пояс, точно от 12 вечер започва да мирише града до 8 

сутринта, ако проблемът е в градската пречиствателна станция това 

възможно ли е планово да бъдат изпускани такива миризми в определен 

часови пояс? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, има, доколкото виждам, възможност за отговор. Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Иванов – Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД 

Разград 

Благодаря. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми господин председателстващ, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Гости и колеги, 

Благодаря за предоставената възможност. Така или иначе, аз щях да 

поискам думата, след като бяха изложени определени констатации, 

засягащи имиджа на повереното ми дружество. Пречиствателната станция 
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за отпадни води на град Разград, както каза господин Василев, 

функционира от 1974 година. От пускането й в експлоатация до днес нито 

един от технологичните пречиствателни процеси и режими не е променян. 

Утайките, коментирани от господин Христов, се третират по един и същ 

начин от дата на въвеждането й в експлоатация. Въпросните неприятни и 

остри миризми в град Разград, село Гецово и село Стражец също, не 

забравяйте, не са нито от 1974 година, нито от 84-та, нито дори от 94-та 

година. Насочването на вниманието към градската канализация според мен 

отклонява вниманието от основния проблем. Ако острата и неприятна 

миризма е причинена от тази канализация, то тя не би следвало да бъде 

усетена, тази миризма не би следвало да бъде усетена в Гецово и в 

Стражец. Това е неоспорим факт. Въпреки крайното амортизиране на 

съоръженията на пречиствателната станция, към днешна дата тя се справя 

безупречно с постъпващите потоци отпадни води и покрива изцяло 

нормативните изисквания за индивидуални емисионни ограничения за 

заустване в повърхностен обект чувствителна зона. Категорично заявявам, 

че градската пречиствателна станция не излъчва емисии, пораждащи 

острата и неприятна миризма на територията на Разград, Гецово и 

Стражец. Благодаря ви. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Колеги, възможност имате за въпроси. Госпожо 

Орешкова, първа вдигнахте ръка. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, съвносител 

Благодаря, господин Председателстващ. Може ли въпросът ми да 

бъде към директора на ВиК. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Това вече го уточнихме. Въпросите са не само към вносителите по 

докладната, а и към компетентните органи. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, съвносител 

 Благодаря. Моят въпрос е попадат ли в градската пречиствателна 

станция промишлени отпадъчни води, освен битовите отпадъчни води? И 

ако попадат, по какъв начин те се пречистват от химикалите, които 

съдържат евентуално? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Заповядайте за отговор. 
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Г-н Стоян Иванов – Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД 

Разград 

 Благодаря. Да, отговорът е положителен. В градската пречиствателна 

станция се заустват води от производствени предприятия, но тези води 

нямат химическа натовареност и не поразяват пречиствателните процеси в 

пречиствателната станция. И механичното стъпало и биологичното 

стъпало функционират нормално и нямат отклонения от изискуемите. 

Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 И аз благодаря. Госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви, господин Монев, 

Уважаеми колеги, 

Аз ще продължа настоятелно да задавам въпросите си. И тъй като не 

получих отговор на някои от тях, в почивката разбрах, че просто не съм ги 

поставила като председател на постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика, а като обикновен общински съветник. За това 

следващият ми въпрос го задавам като Председател на комисията по 

бюджет, финанси и икономическа политика. Касае точка три. Вносителите, 

правили ли са някакви собствени проучвания в рамките на какъв финансов 

ресурс и в рамките на какъв участък би струвало очистването на речното 

дъно и корито, въпреки че коритото дали има утайки не съм убедена, но да 

кажем речното дъно от производствени утайки? Просто какъв финансов 

ресурс ни би бил необходим като община, за да го предвидим в бюджета, 

защото в това предложение наистина има резон и е хубаво да бъде 

осъществено. Благодаря ви. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да започна отзад напред. Така е по-добре, госпожо Димитрова, да 

уточнявате в детайли Вашия въпрос. Първо, отново ще напомня и ще 

наблегна върху това, че от компетенцията и от правомощията е на кмета и 

на администрацията, която той ръководи да предложат финансов ресурс 

толкова, колкото е необходим. Общинският съвет, неговите правомощия и 

на всеки един от нас е да подкрепи едно такова решение, което кметът би 

предложил. Бъдете сигурни, че ако е необходимо финансиране или 

съфинансиране, аз съм абсолютно сигурен, че нито един общински 

съветник няма да гласува против. Ако ми позволите само към господин 

Иванов. Вие виждате, че ние сме, тъй като вие казахте, че не сме посочили 
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почти всички източници на тези миризми, напротив, ние сме се постарали 

да покрием почти, т.е. да дадем решение на почти всички източници на 

миризми. Градската пречиствателна станция, вие виждате първа точка. 

Канализацията, това е пета точка. Заустванията, използването на 

биологичните торове от земеделието. Т.е. почти всичко. Може би нещо сме 

изтървали, няма никакъв проблем, докладната записка е пред вас, тя е 

отворена. Всеки може да предлага някакви решения. Но аз пак искам да 

повторя, не е необходимо да политизираме толкова много този въпрос, 

защото има констатация – да, има миризми. Да вземем решение какво 

трябва да направим, за да може този проблем повече да не съществува. 

Градската пречиствателна станция, какво хвалим се, че тя е построена 74-

та година и е с технология от 74-та година? Или ще се сравняваме с 

Попово или с Тутракан? Ми извинявайте, ама ако е така, аз ви предлагам с 

Полски Тръмбеш, примерно, или с Мортагоново да се сравняваме. Недейте 

така.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Христов. Въпроси.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Реплика. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги общински съветници, всички разбрахте, че за 

пореден път не получавам конкретен отговор, а някакви изказвания, които 

сигурно са интересни, но все пак сме се събрали тук да си поискаме 

отговори и да получим отговори. Благодаря ви. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, аз 

също имам един въпрос. И до колкото разбирам намека на, не намека, аз 

така или иначе ще си го задам и като председател на комисията, която е 

засегната. Говорим за точка девет от диспозитива на решението, с която 

възлага на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и 
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ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи 

Програма за управление на утайките от пречистване на води, като се 

цитира чл. 53 ал. 2 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на 

територията на Община Разград. Уважаеми колеги, предполагам, че 

повечето сте погледнали какво гласи този член и все пак аз ще го прочета. 

Той гласи, че „При необходимост за конкретен обект като част от 

инвестиционен проект, се разработва Програма за управление на утайките 

от пречистване на вода.“ И в тази връзка искам аз да попитам вносителите 

има ли такъв конкретен обект, който визирате, за да може общинска 

администрация да си свърши ангажиментите по точка девет? Благодаря 

Ви. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Имаме предвид от пречиствателната станция. Няма да спомена 

друго, бъдете сигурни. 

 

/Общински съветник Валентина Френкева не говори на микрофон./ 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да, това имаме предвид. Утайките, Вие поне знаете, че утайките 

могат да се използват. Така или иначе националната стратегия за 

използване, има такава стратегия за използване на утайките в земеделието. 

Няма нищо лошо да се използват. Да, но това е в компетенцията на 

комисията по околна среда и на общинска администрация. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Благодаря Ви, господин Христов. Кметът на общината има 

реплика до колкото разбирам. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. На мен също не ми стана ясно 

последното изказване, за кой обект говорим, но щом нямаме отговор. Да, 

добре, извинявайте. 

Уважаеми общински съветници и зрители, на основание чл. 140, 

говоря по точка три, да възложи почистване на речното дъно и корито на 

река Бели Лом от отпадъци и наслоени утайки. На основание чл. 140 ал. 4 

от Закона за водите, правомощията на кмета на общината е да организира 

почистването на речните легла в границите на урбанизираната територия, а 

съгласно ал. 5 от същата разпоредба, почистването на речните легла извън 

границите на урбанизираната територия се организира и координира от 
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съответния областен управител. Имайки предвид, че коритото на река Бели 

Лом е разположено и в територии извън урбанизираната част на 

населените места от територията на Община Разград, в който участък 

заустват две пречиствателни станции на Разград – градската  и на „Биовет“ 

АД. Предложеният текст на решението се явява малко некоректен, тъй 

като е извън компетентността на кмета да организира цялостното 

почистване на речното корито. В изпълнение на произтичащото от 

разпоредбата на чл. 140 ал. 4 от Закона за водите е задължение. През 2016 

година Община Разград кандидатства с проект пред Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за 

финансиране на обект „Почистване на дървета, храсти и наслоени почвени 

наноси по коритото на река Бели Лом в град Разград.“ По мои спомени 

искахме около 280 000 лева. Такива средства през 2016 година не бяха 

осигурени от комисията, поради което Община Разград в бюджет 2017 

планира разходи в размер на 25 000 лева за почистване на коритото на река 

Бели Лом в Разград. Извън посоченото по-горе, следва да обявя също, че 

през 2016 година, чрез общинските предприятия, започнахме почистване 

коритото на река Бели Лом от саморасла дървесна и храстовидна 

растителност и отпадъци. Дейността, както виждате, продължава и през 

настоящата година. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Други въпроси по докладната записка? Да, 

заповядайте колега Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Искам да кажа, че в ж.к. „Орел“ не мирише нищо и нито един ден. 

Мирише само по поречието на лома, това първо. Второ, изрично трябва да 

се посочат източниците на замърсяване. Те може да не са пълни. Може да 

са 5, 8, 15 или 30. Но трябва да се направи опит да се посочат източниците 

на замърсяване. Другото, което искам да кажа е, че преди 30 ли беше, 32 

години….. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Илиев, на въпроси сме в момента. Имате ли въпроси по 

докладната? После има фаза за предложения и становища. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Аз да си довърша приказката, Калояне. Въпросите, ясно е, че 

въпроси ще задаваме. Преди 30-тина години работех в АПК „Сеново“ и 

там се наложи да правим едно поле около 2 – 3 000 декара за люцерна. 
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Полето се милиолира и в последствие люцерната започна да съхне. След 

много пререкания, стана ясно, че люцерната съхне от отпадните води, 

които завода за антибиотици е изливал в река Бели Лом. Полето беше на 

границата между Сеново и Кривня. Те отстоят на 30 км. от град Разград. 

Това едното. Друго, Разград се замърсява и обгазява не от вчера, не и от 

днес. Ако Калоян Монев е толкова млад, той няма памет за обществено 

съзнание и помни едва от 20-25 години, то какво трябва да кажат тези, 

които са на 50-60 години и защо се правят на ударени, че миризмите на 

Разград са едва от 2015-та, 2016-та и т.н. Разград си мирише от 40 години, 

от тогава, от когато има завод за антибиотици. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре, добре, колега Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Ще минат още 40, 50 или 100 години и нас няма да ни има, няма да я 

има и госпожа Газдова, и братя Домусчиеви, и европейския „Лудогорец”, и 

Разград ще продължава да мирише. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Илия, благодаря ти. Благодаря. Продължаваме във фазата на въпроси 

по докладната записка. Процедура имате, заповядайте госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предлагам, колеги, наистина доста се отклонихме от основната тема 

и от основната причина днес да сме тук на това извънредно заседание и 

предлагам да прекратим въпросите и да преминем към предложения, 

мнения, становища. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на фазата на 

въпроси по докладната записка. Моля общинските съветници, които са 

съгласни с него, да гласуват. 

 

С 25 гласа „ЗА“, „против“ - 1, „въздържали се“ - 2, процедурното 

предложение се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Преминаваме към фазата на становища и предложения по докладната 

записка. Моля, който има да заповяда. Първо като че ли господин Христов 

вдигна ръка, така че ще му дам на него възможност. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Аз съжалявам, че въпросите с люцерната не сме ги засягали, не са 

тук, но ние сме се помъчили в тази докладна записка, господин Илиев, да 

посочим навсякъде, където има проблем. Сигурно не сме били достатъчно 

конкретни, но всеки има право сега да направи своите предложения. И аз 

правя предложение, приемам предложението на господин Кмета, в точка 

трета да добавим след „Кметът на Община Разград“ да добавим „и 

Областният управител“. Точка трета „Настоява в рамките на своята 

компетентност, Кметът на Община Разград и Областният управител да 

възложат почистване на речното дъно и корито на река Бели Лом“ и т.н.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Писмено ще трябва да го направите, господин Христов, 

обаче. Той е съвносител, трябва да има съгласие на още четирима 

общински съветници. Ако искате можем да дадем почивка. Предлагам нека 

да го направи писмено, за да… Да. Други предложения и становища по 

докладната записка? Госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП‘ 

Благодаря, господин Монев. Колеги, за да разискваме днес тук, явно 

има проблем и той се вижда, по скоро точната дума е усеща се от хората от 

Разград, които справедливо излязоха да кажат своето мнение по 

ситуацията в Разград. Виждаме, че това са едни проблеми, наслоявани от 

доста години и проблеми, чието решение зависи от различни и общински и 

държавни органи. Така че, мисля че, навременно беше нашето заседание, 

може би по скоро думата е и че малко сме закъснели, но в случая вече 

доста се изостри проблема, беше крайно време и ние да вземем някакви 

решения. Но аз предлагам в тази връзка, защото все пак конкретният повод 

за това заседание е миризмата, която тормози целия град, за това 

предлагам в диспозитива като точка първа, която според мен е по-

конкретно насочена към конкретния в момента проблем, предлагам да бъде 

включена като първа точка в диспозитива „Възлага на кмета на общината в 

срок до 01.09.2017 година да привлече компетентни експерти като 

консултанти при установяване на причинителя на замърсяването.“ Идеята 
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я взех и от това, което каза госпожа Газдова и много ми хареса, това което 

каза, че тук само с това да си говорим няма да станат, а просто трябва да 

има експерти, които да си кажат компетентното становище. 

Ако приемете това като първа точка, съответно всички останали 

точки в диспозитива се преместват с една назад. 

И следващите предложения за промени, аз го казах в началото на 

въпросите, когато бяха задавани, за мен звучи страшно несериозно една 

докладна записка да приемем с, секунда, решения в най – кратък срок, 

защото критериите за най-кратък срок са различни при различните хора. За 

това предлагам в точка първа от диспозитива изразът „в най-кратък срок“ 

да бъде, да в случая вече точка втора, ако влезе като първа, това което 

предложих преди малко, в точка втора изразът „в най-кратък срок“ да бъде 

заменен с „до края на 2019 година“, защото все пак тук е свързано с 

търсене на финансиране, с процедурите по проблемите за изчистване с 

Община Исперих, за да може да се кандидатства по съответната 

оперативна програма. 

В точка три, бившата точка две от диспозитива, също изразът „в най 

– кратък срок“ да се замени с „до края на годината“, т.е. „до края на 2017 

година.“ 

В предишната точка четири същият израз „в най – кратък срок“ 

предлагам да заменим „в срок от 2 месеца“. 

В точка пет предлагам срокът, който ще окажем в нашите решения 

също да бъде „в срок от 2 месеца“. 

Това са моите предложения. Имам ги подготвени и ще ги предам. 

Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Неделчева. Други предложения? Колега Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Имам едно предложение към госпожа Газдова, макар че тя в момента 

отсъства. Нейната позиция е ясна – проблемът не е при нас. Но тъй като 

съм абсолютно убеден в изключително големите технически възможности 

на Биовет за извършване на техническа експертиза, както и в наличието на 

голям брой квалифицирани специалисти в Биовет и в Актавис, и тъй тъй 

ние не можем да си свършим работата, по-добре те да извършат една 

експертиза и да посочат източниците на замърсяване в град Разград. 

Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Писмено ще го направите ли като проект за решение или…? 
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Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Не, не. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Колега Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Уважаеми съветници, аз съм направил предложение 

по докладната записка и проекта за решение предварително и благодаря на 

госпожа Радославова, че осигури тези предложения да бъдат предоставени 

на всички съветници. Пояснявам само, че предложенията, които съм 

направил са по редакцията на докладната записка, която ни беше изпратена 

в електронен вариант и виждам сега на банката си в началото на сесията, 

че докладната записка, която е предоставена се различава от тази, която 

беше пратена по електронна поща и за това предложенията ми са свързани 

с точките и структурата на тази докладна записка, която беше 

предоставена по електронна поща. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, може ли да уточните кое точно се различава? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

В електронната поща, изпратена ми от Община Разград е записано, 

че в точка девета на диспозитива на решението е предвидено изготвянето 

на проект за наредба. А сега виждам на банката, че тази точка за проект на 

наредба вече не е с номер девет, а е с номер десет. По електронната поща 

съм получил писмо, което започва с „Докладни записка в пълният им 

текст, които предстоят да се разглеждат на заседание на общинския съвет, 

насрочено за 23 август.“ И са посочени вносителите и цялото съдържание, 

така че по моето предложение, което е, там където предлагам във втора 

точка, където съм писал точка девета от диспозитива, да се чете точка 

десета и пояснявам аргументите си за предложенията, които внасям. 

За съжаление се оправдаха притесненията на част от общинските 

съветници, а и на гражданите, с които съм разговарял, че има риск 

дискусията по този проблем да се превърне в една говорилня и да се 

спекулира с тази остра социална тема, която засяга нашите съграждани. 

Начинът, по който беше проведена до сега дискусията в много отношения 

потвърждава тези притеснения. Аз считам, че така както е предложена 

докладната записка и проекта за решение, не съставлява решение в чисто 

юридическия смисъл на думата по ЗМСМА и нашия Правилник, а е проект 
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за една декларация. И моля тук колегата Ханчев, като човек, който добре 

познава българския език, да поясни на общинските съветници синоними ли 

са думите „моля“ и „настоявам“?  И ако те са синоними, то тогава излиза, 

че ние като общински съветници и като общински съвет не приемаме 

решение, с което създаваме юридически права и задължения, а 

декларираме и отправяме молба. И няма никаква правна стойност това да 

се моли кмета да извърши едно или друго нещо в юридически аспект. След 

като ние само го молим, той може да откликне на тази молба, но не е и 

длъжен да го направи. За това аз считам, че с оглед разпоредбата на 

ЗМСМА в чл. 44 ал. 1 т. 7, която императивно задължава кметът на 

общината да изпълнява решението на общинския съвет и да организира 

тяхното изпълнение. Ако ние приемем решение по един или друг въпрос и 

създаваме в юридически аспект права или задължения, то ние не трябва да 

молим кмета, а ние трябва да го задължим, а на някои ако не им харесва 

тази дума и направи предложение другото, което се ползва е да се 

„възложи“. И за това навсякъде от точка първа до точка шеста, посочих в 

коя редакция, ние не бива да молим като общински съвет, а да задължим 

кмета.  

Навсякъде в диспозитива на решението от т.1 до т.6 вкл. в началото 

думата „настоява” да бъде заменени със думата „задължава”. 

Второто предложение е свързано с големи правомощия на кмета на 

общината съдържащи се в чл. 15 и следващи от Закона за опазване на 

околната среда и водите. Там изрично е предвидено уреждането и 

създаването на една еко инспекция, в която да работят и представители на 

Община Разград, включително и на обществени начала и да имат право да 

съставят актове, от които след това да последват административни 

нарушения. И когато ние приемем такова решение и искаме това да бъде 

задължение, предлагам това да бъде включено, за да има нещо конкретно 

от нашата работа. 

В т.10 от диспозитива на решението след думите „община Разград” 

да се добави израза „ уреждаща създаването и дейността на екоинспекция, 

и реда за съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения”. 

И третото предложение е свързано с това, че кметът на общината и 

областният управител, ръка за ръка трябва да работят по решаването на 

този проблем. 

Да бъде приета нова т.11 със следното съдържание:Предлага на 

Областния управител на Разградска област да информира Общинския 

съвет на редовното му заседание през м. септември 2017 год.за 

предприетите от него мерки  по чл.16 от ЗООСВ и резултатите от тях 

относно опазването на околната среда в община Разград. 

В заключение, искам да изразя становището си, че настоящата 

дискусия показа, че до сега от 2015-та и 2016-та година не е налице 
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необходимата активност от страна както на кмета на Община Разград, така 

и на другите специализирани държавни органи. Какво прави впечатление в 

изказването на Директора на Регионалната инспекция по околна среда, че 

денем те ходили и правили проверки, а нощно време не правили проверки. 

Това е чисто чиновническо отношение. Тези съветници, които участваха в 

дискусиите преди месеци или година в 102 зала, си спомнят много добре, 

че бяха поети конкретни ангажименти за мобилни станции и проверки по 

всяко време на денонощието. И нищо конкретно от това не е направено. И 

сега ние констатираме в отговорите на изказалите се представители на 

административните власти, че замърсяване на въздуха има, виновни няма. 

Не е установено кой е. И оставам с впечатлението, че както те, а така може 

би и общинска администрация се надяваха, че ще се приложи тук 

поговорката „всяко чудо за три дни“ и това, което се договаряхме преди 

година ще мине и ще замине. Ние сме на категоричното становище, че 

кметът има големи правомощия по опазване на околната среда и че той 

трябва не пасивно или с много слаба активност да упражнява тези свои 

правомощия. Господин Василев, само с писма работите няма да станат. И 

трябва Вие с Областния управител да се ангажирате административните 

органи и власти, които имат задължение за опазване на околната среда 

най-после да ви отговорят, а чрез Вас и на нас гражданите на Разград кой 

замърсява въздуха, защо го замърсява и какви санкции ще се наложат? И 

ние считаме, че ако имате желание да участвате в протести, то по-добре би 

било това да бъде за други остри проблеми. Примерно да протестираме 

пред органите на Централната изпълнителна власт по – скоро да се оправи 

пътят от Разград за Кубрат, или пред Министерството на отбраната най – 

после да се реши проблемът с Дома на народната армия. Вие като орган на 

властта имате правомощия, а правото на протест е за тези, които не 

притежават властнически правомощия и изразяват своето становище. И 

сега образно се озоваваме в едно положение примерно, братята 

Домусчиеви да участват в един протест на работещи в Биовет за 

увеличение на заплатите или пък вълците да участват в един протест 

срещу тези, които изяждат сърните и зайците. Казвам тези неща, за да не се 

замърсява механизма на демокрацията и да се знае, че гражданския 

протест би трябвало да изразява мнението на тези, които не притежават 

власт и се обръщат към властимащите. А Вие сте от вторите. Имате 

достатъчно власт и трябва да я упражнявате. И за това вашите 

отговорници, а и колегите от ГЕРБ, ДПС, Кауза Разград, които формират 

управляващото мнозинство е да се ангажира с приемането на наредба, 

която е предвидена в проекта за решение и в която задължително да бъде 

предвидено създаването на такава еко инспекция. Тогава ние ще имаме 

възможност ние, съветниците, гражданите, представители на общинска 

администрация да съставяме актове, да правим проверки и да търсим 

виновници. И за да аргументирам още веднъж необходимостта за по-
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голяма активност на кмета, добре би било заедно с областния управител 

Министър Нено Димов да посети Разград. Господин Василев, оставаме с 

впечатлението, че министрите от сегашното правителство нещо заобикалят 

Разград и повече посещават като че ли Кубрат, Исперих и други общини. И 

би било добре, ако се увеличи броя на тези министри и представители на 

Централната изпълнителна власт да дойдат в Разград и да поемат 

конкретни ангажименти. И само така бихме могли да допринесем за 

решаването на тези проблеми. Иначе, ще цитирам един политик и 

държавник от преди няколко години, който каза „направихме една хубава 

седянка и е време да приключи“. Благодаря ви. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз благодаря, колега Ненчев. Доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. Докато все още си спомням 

нещата, които коментира господин Димитров. Господин Димитров, има 

две, три неща си отбелязах, с които не съм много съгласен с Вас. Първо по 

отношение на еко инспекцията, как тя щяла да съставя актове да 

санкционира и т.н. Искам да Ви кажа, че запознавайки се със закона, за да 

имаме такава инспекция и тя да може да съставя актове, разбира се както 

Вие искате за да има резултати, трябва да има акредитирана лаборатория, 

която по безспорен начин да определя нивата на отделните замърсители в 

околната среда и в почвите. Второто, което е, мисля че сравнението, което 

направихте аз да се концентрирам върху осигуряването на финансирането 

за пътя Разград – Кубрат, може би сте забравили, но миналата година аз се 

концентрирах и вече имаме резултат по пътищата Разград – Търговище в 

рамките на 12 милиона лева и пътя Кубрат – Тутракан в порядъка на още 5 

милиона лева. Може би тези неща сте ги забравили. 

Сега искам да мина по.. и да кажа моето становище по отношение на 

точките в докладната записка. Бяхме стигнали до трета точка. Четвърта 

точка „Настоява в рамките на своята компетентност Кметът на общината в 

най – кратък срок да разпореди да се проверят и да се затворят всички 

излази за вливане на отпадъчни води“ и да не дочитам. Текстът на 

предложеното решение противоречи на разпоредбите на Закона за водите и 

на Закона за устройство на територията. Извън правомощията на кмета на 

общината е да извършва контролна дейност и да предприема последващи 

дейности за нерегламентирано заустване на отпадни води в повърхностни 

водни обекти. Съгласно разпоредбата на чл. 188 ал.1 от Закона за водите, 

тези контролни функции са вменени задължения на Директора на 

Басейновата дирекция или упълномощени от него длъжностни лица. По 

отношение на искането производителите и частните лица от територията 
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на Община Разград, генериращи битови и производствени отпадъци и 

невключени в градската канализационна мрежа да бъдат задължени, да се 

включат в същата, влиза в противоречие с разпоредбата на чл. 88 ал. 1 от 

Закона за устройство на територията, която допуска в населени места и 

селищно образование със зони за ниско застрояване или в части от тях без 

канализация, битовите отпадни води да се заустват във водоплътни 

изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните 

изисквания. Гецово и Балкански, да. 

Пето „Настоява в рамките на своята компетентност Кметът на 

общината да разпореди да извърши проверка за повреди и пропуквания по 

канализационната колекторна система.“. По протежението на река Бели 

Лом в Разград, от изток към запад, са изградени два основни довеждащи 

колектора. Единият е за битови фекални води, който води до Градска 

пречиствателна станция за отпадни води Разград, общинска собственост, 

който се поддържа и експлоатира от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД. 

Вторият е за производствени отпадни води от производствената площадка 

на „Биовет“ АД до пречиствателната станция на същото дружество и е 

частна собственост. Експлоатира се и се поддържа от търговското 

дружество със собствени средства. По отношение на колектора на битово 

фекалните води, Община Разград би могла като собственик на 

съоръжението да инициира оператора Водоснабдяване Дунав да извърши 

проверка за повреди и пропуквания. Отварям една скоба, първото което е, 

до колкото е моята информация от господин Иванов, такава проверка е 

изключително скъпа. Второто което е, тя би могла да се инициира, ако по 

безспорен начин докажем с проби от река Бели Лом, че в нея има токсични 

отпадъци. Продължавам нататък по отношение на колектора, частна 

собственост на Биовет, е извън правомощията на общината да извърши 

извършването на такава проверка. 

По шеста точка „Настоява в рамките на правомощията си Кметът да 

извърши проверка на всички предприятия с постоянно производство дали 

имат подходяща инфраструктура за оттичане на отпадъчните води от 

производството им към градската пречиствателна станция и/или съгласува 

изграждането на собствени пречиствателни станции за потребностите на 

съответното предприятие съгласно нормативните изисквания.“. 

Технически и технологично е невъзможно битови и промишлени отпадни 

води от населените места, с изключение на град Разград, да се включат в 

градската канализационна мрежа, тъй като само на територията на град 

Разград има изградена канализационна мрежа за отпадни води. Съгласно 

разпоредбата на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите кметът на общината 

има право да осъществява контрол само за изграждането, поддържането и 

правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за 

пречистване на битови отпадни води, но не и на промишлени такива.  
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В този си вид решението не е нормативно обосновано  и е 

неприложимо за изпълнение с оглед на посочената по-горе разпоредба. 

Седем „Настоява в рамките на правомощията си Кметът на Община 

Разград да задължи всички земеделски производители да уведомяват 

предварително по подходящ начин населението на общината за 

използването на утайки и биологични вещества за торене.“. Кметът на 

общината няма законоустановени правомощия да задължи земеделските 

производители предварително да уведомяват населението за използване на 

утайки и биологични вещества за торене. Използването на такива вещества 

за торене е добра земеделска практика и се поощрява на национално и 

европейско ниво с цел ограничаването и използването на химически 

торове. Въздействието на замърсителите върху атмосферния въздух от 

такова торене е краткотрайно, напълно обратимо и няма значим ефект 

върху качеството на атмосферния въздух и околната среда както и 

населението. Въпреки това Община Разград писмено уведоми всички 

земеделски производители и арендатори на земеделски земи да 

информират засегнатото население чрез Община Разград за периода, в 

който ще се влага торова маса както и да предприемат своевременни мерки 

за дълбочинна обработка на почвата след влагане на торовата маса. 

По точка осем „Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи 

Общинска програма за опазване на околната среда.“. Уважаеми общински 

съветници, с Решение № 177 по Протокол № 13 от 03.07.2012 г. от 

проведено заседание на Общински съвет – Разград, е приета Програма за 

опазване на околната среда на Община Разград за периода 2012 – 2017 

година, която обхваща всички дейности, които произтичат като 

задължения на кмета на общината, съгласно разпоредбите на Закона за 

опазване на околната среда и подзаконовите му нормативни актове. 

Поради изтичане срока на действие на настоящата Програма Община 

Разград е планирала изготвяне и приемане на нова такава през 2018 година. 

Девета точка „Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи 

Програма за управление на утайките от пречистване на води.“. През 2015 

година в рамките на реализиран в техническата фаза проект 

„Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и 

водопроводна мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води град 

Разград“  е изготвена Програма за управление на утайките от пречистване 

на води от Градска пречиствателна станция за отпадни води Разград. 

Същата ще се предостави на желаещи общински съветници и граждани за 

разглеждане и запознаване с нейното съдържание. 

Десета точка „Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи и внесе 

проект на Наредба за опазване на околната среда.“. Съгласно действащата 
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нормативна уредба няма изрично задължение за изготвяне и приемане от 

общинските съвети на Наредба за опазване на околната среда. По 

отношение на опазване на околната среда в чл. 79 ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда е предвидено единствено общините да 

разработват общински програми, които се приемат от общинските съвети, 

каквато е приета от Общински съвет – Разград. 

Единадесета точка „Задължава Кмета на община Разград до края на 

2017г на основание чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА да внесе пред Общински 

съвет - Разград отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - 

Разград по настоящата докладна записка.“. Така предложените в 

диспозитива на докладната записка проекти на решения, както каза 

господин Ненчев и с което абсолютно съм съгласен, от точка едно до точка 

седем имат характера на проект на декларация. Некоректно са 

формулирани и са неотносими към конкретния проблем със замърсяването 

на въздуха. Посочените в докладната записка правни основания на 

разпоредбите на чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 6 т. 11 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015 – 2019 година и чл. 79 ал. 4 от Закона за опазване на околната среда 

са неприложими по отношение на предложените решения. Същите 

уреждат приемането на вече изготвени програми за опазването на околната 

среда, а не възлагането на изработването на такива. И не на последно 

място, преди да се открие източникът на замърсяване на въздуха в град 

Разград, по което работят компетентните органи РИОСВ Русе и 

Прокуратурата в Разград, предложените в докладната записка решения, 

според мен, целенасочено подвеждат обществеността към градската 

канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни води 

Разград. Нито едно решение не е свързано с предприемане на конкретни 

мерки за ограничаване и недопускане на повторно замърсяване на въздуха 

в град Разград. Конкретни адекватни решения следва да се приемат след 

установяване на източника или източници на замърсяване, както и 

причините довели до това. Завърших. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, господин Василев. Реплика ли имате?  

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Да. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Благодаря Ви, господин Монев. Реплика искам да отправя към 

господин Василев.  Между другото съм съгласен, господин Василев, с Вас, 

че не само Вие сте компетентния орган, а има и други компетентни органи, 

но тъй като Община Разград се ръководи от кмет във Ваше лице, за това 

ние считаме, че съгласно Вашата компетентност Вие може да привлечете 

други компетентни органи. Това никой не Ви го забранява. Аз искам, 

между другото, и да благодаря, защото това, което ние искахме в точка 

единадесет да се направи отчет за изпълнение на решенията по настоящата 

докладна, вижда се, че има някои неща, които са започнати да се правят. 

Но, но, категорично не съм съгласен с това, че ние трябва да вземем 

някакви становища или пък да изработим някакво решение само тогава, 

когато видим кой е виновен. И тъй като много време ще се чака, за да 

започнем да работим по новата, т.е. по реконструкция, модернизация или 

нова пречиствателна или това, че компетенциите ви са съгласно Закона за 

устройство на територията дори, ще трябва много да чакаме, то аз искам да 

декларирам нещо, че аз съм виновен за миризмите на града. И тогава е 

ясно всичко и започваме да работим от точка едно, две, три и т.н. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Христов. Други колеги? Господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, господин председателстващ. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Момент само, имаме дуплика от господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми господин Христов, един израз във Вашето 

изказване ми направи впечатление „да привлека“. Аз не мога да привличам 

никого. Контролните органи имат своите задължения по законите. Тук 

отново намесихте градската пречиствателна станция, с което аз, за по 

реден път, не съм съгласен с Вас, защото никой не е установил, че 

градската пречиствателна станция е източникът на тези миризми. По 

никакъв начин, нали, Ви моля да не манипулираме общественото мнение в 

определена посока. Благодаря. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз благодаря. Колега Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, господин председателстващ. 

Предвид изказаното и от господин Стоян Иванов, и от господин 

Кмета, съм на мнение, че градска пречиствателна станция има не само в 

Разград и не само в Разград се работи по тази технология. Но факт е, че 

само в Разград се наблюдава този така нашумял проблем и по казаното от 

господин Атанасов е факт, че в атмосферния въздух се наблюдава 

сероводород, който по неговите характеристики е токсичен и причинява 

задух. След изказаното мнение на господин Василев, правя предложение 

да отпаднат точки от едно до седем в диспозитива на докладната. 

Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Писмено ще го направите ли? 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Да. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Други изказвания? Госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря Ви, господин председателстващ. 

Ще изразя становище във връзка с докладната записка и като един от 

съвносителите й и искам да кажа няколко основни неща всъщност. От 

месеци или от години, какъвто и да е срокът, се бяга от пряка отговорност. 

Едната институция не си свършила работата, не може да даде отговор, 

втора, трета, различни заседания на постоянни комисии, няма резултат от 

тях. Гражданите, в крайна сметка, търпят, дишат миризми. Това е факт. От 

цялото изказване на Кмета на Разград, доктор Валентин Василев, ние 

чухме само и единствено какво няма да се случи в Разград, какво не може 

да каже общински съвет, какво не може да свърши кметът на общината. 

Уважаеми господин Василев, като Кмет на Община Разград, Вие носите 

основната отговорност за благосъстоянието и добрия живот на гражданите. 

Това включва и факта, че те нямат, не са длъжни да дишат съответните 

миризми. Това е фактът, който всички трябва да отчетем и да се стремим 

нещо да се случи. Да, добре, не сте съгласни с част от точките в 
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докладната, която внасяме. Но никога и никой от нас не чу някакви 

предложения, които имате Вие. Какво може да се случи? Трябва ли още 

година, две да чакаме да установим кой е замърсителят? Трябва ли да 

чакаме още година, две, три, защото следващият програмен период отново 

ще изтече и няма да имаме нова пречиствателна станция по една или други 

причини, нова, модернизирана или каквато и да е или подмяна на 

канализацията. Мисля, че колкото и да избягвате от ангажимента, който 

имате към гражданите на общината, Вие сте длъжен или да приемете част 

от нашите предложения или задължения, които Ви вменява Закона за 

опазване на околната среда или ако не сте съгласен, да предложите други 

мерки. Но в крайна сметка трябва да има ясни и точни решения и действия, 

с които да се разреши този проблем. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Реплика ли, господин Василев. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Разбира се. Госпожо Орешкова, имахте възможността да дойде и 

този миг, в който да кажете Вашето мнение и по скоро Вашата 

политическа декларация. Абсолютно сте права, че проблемът с миризмата 

не е от месеци, а е от години. Т.е. по никакъв начин не може да се каже и 

да прехвърляте отговорността само и на общинска администрация Разград. 

Безспорно е, че проблемът касае целия град и всички институции. В 

изказването си по точките, никъде не съм казал какво не може да се 

направи. Опитах се и ви показах, извинявайте, колко некомпетентно и 

неотговарящо на правните изисквания на законите е написана тази 

докладна записка. Вие, в момента предлагате, като вносител, на общинския 

съвет да приеме незаконосъобразна докладна записка. Това се опитах да ви 

кажа, просто ме провокирахте и не исках по никакъв начин да обиждам 

вносителите. Избягване на ангажименти. Никакви ангажименти, госпожо 

Орешкова, не избягваме. Ако бяхте внимателно слушала това, което ви 

прочетох и запознах, щяхте да видите Община Разград колко действия е 

предприела в посока на решаването на този проблем. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. За дуплика ли? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Дуплика имам, да. 
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Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Много внимателно Ви слушах, господин Василев, и нашата липса на 

компетентност по отношение на докладната записка можете да я 

коригирате, ако искате. Може да нанесете промени, които да са свързани с 

нормативните изисквания или всичко друго, което ние предлагаме да 

свършите. Никой не Ви е ограничил правото да предложите промени в 

докладната записка. Но все пак трябва да има решения и тези решения да 

бъдат сега, днес, за да може в крайна сметка хората да получат това, което 

заслужават нормален живот в Разград. И това не е декларация, това е 

становище. Декларацията си я изразих на 10-ти август.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Монев. Уважаеми колеги общински 

съветници, определено никой, нито някой от общинските съветници, нито 

общинска администрация, нито Кметът на общината, доктор Валентин 

Василев, нито всеки един от поканените днес на тази сесия не отрича, че 

има проблем. Проблемът съществува и той наистина дразни, и тормози 

всички наши съграждани. Това е факт. И в тази докладна това е 

единствения факт. Какво се опитва да се направи и да се случи с тази 

докладна записка? То е съшито с бели конци това и е много прозрачно. А 

именно, в момента това, което правим на тази сесия, 33-ма общински 

съветници, е просто да отклоняваме вниманието. Това е нещото, което 

правим. Прехвърляме топката от едно поле - в друго поле. Предлагаме 

решения, които де факто или са изпълнени от тези, на които ги предлагаме, 

или се изпълняват в момента, защото те трябва да текат във времето. И за 

да бъда много точна и много ясна, и за да мога да бъда разбрана от хората, 

които наистина се вълнуват и трябва да знаят , че наистина ние сме тези, 

които искаме да решим проблема, мен, примерно, имам някаква кашлица, 

но не знам от къде е, от белите дробове, от гърлото, от гласните връзки, от 

носоглътката, но решавам да отида в аптеката и да си купя лекарство, и да 

гълтам подред, докато някое ми подейства. Това представлява 

диспозитива, проекта за решение. Това се опитвах да кажа през цялото 

време. Да, ние трябва да изпълним това, което е в нашите правомощия, за 

да може този проблем да спре да съществува, но искам много ясно да стане 
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на всички това, което питаше Радиана Димитрова на няколко пъти, по 

няколко различни начина, и не получи отговор.  

По точка едно от диспозитива „реконструкцията и модернизацията 

на градската пречиствателна станция“. Стойността на проекта, който е 

изготвен и чака, и Кметът на общината на всички обясни на предишната 

сесия защо чака своето решение, е на стойност 35 милиона лева. 

Извинявам се много, но като общински съветници, всички ние приемаме 

бюджета на Община Разград, бюджетът на Община Разград за една година 

е 35 милиона лева. 

По втора точка: да се направи проект за изграждане на система за 

производство, която някакси уклончиво пак един от вносителите, без да са 

проверени и да е стъпено на някакви факти, казва ще струва 5 – 10 

милиона. Извинявайте, господин Христов,   смятате ли, че за Община 

Разград 5 милиона не са от значение? Още, към 35 милиона прибавяме още 

10. Станаха 45 милиона. За всяка една от точките се изисква финансов 

ресурс и вие като вносители не можахте да кажете от къде, по какъв начин, 

как предлагате той да бъде намерен. За мен това е прехвърляне на 

отговорност. И ако предложението, което е направено от Мариан Иванов 

не бъде прието, т.е. отпадане на първите седем точки, където се вменява 

една отговорност, която първо или вече е свършена като ангажимент, или 

просто е в рамките на невъзможното, аз няма да подкрепя тази докладна 

записка, именно защото тя не предлага решение на конкретния проблем, а 

просто за пореден път ние дадохме възможност за един популизъм пред 

камерите, защото сме длъжни да излъчваме сесията на общинския съвет по 

кабелна телевизия. Благодаря Ви. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

За реплика. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Завършихте ли, госпожо Радославова? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Завърших, да. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Реплика от господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 
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Ние, като големи простаци и като некомпетентни люде, това 

предлагаме. Ние знаем, че има проблем, усещаме миризмата и решаваме 

като най – големите простаци да посочим следните начини за решаване на 

това нещо. Дайте да си видим нашата къщурка. Нашата къщурка е 

градската пречиствателна станция, защото е от компетенцията на кмета, 

съгласно Закона за опазване на околната среда и предлагаме. Кметът казва 

не е само моята. Окей, в неговата компетенция е да отиде при друг 

компетентен орган. Ако не може да го направи, казва аз това не мога да го 

направя, нуждая се от помощ. Ще му помогнем. Каквото може ще 

направим, каквото трябва ще направим, дори и непосилното ще направим. 

И 35 няма да можем да намерим, ако така разсъждаваме. Как искате? 

Добре, правя конкретно предложение всички общински съветници си 

оставяме работата и тръгваме да събираме лев по лев да съберем 35 

милиона лева. Извинявайте,  може ли толкова несериозно да сме се 

събрали тук, и предупредих не обръщайте въпроса в политически аспект. 

Проблемът съществува. Предложете нещо и ще го решим. Какво значи да 

отпадне? Казваме нашата пречиствателна не е виновна. Чакайте бе, нали 

трябваше да го каже компетентен орган? Компетентният орган не е казал 

нито за единия нито за другия. Някъде да казваме ние тук, че някой е 

виновен? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вие го казвате в докладната си, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“, съвносител 

Къде го казваме? Казваме за нашето, аз не мога да отида да се меся 

нито в Биовет, нито в Амилум, никъде не мога да отида. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И как ще решите конкретния проблем тогава като не знаете от къде 

идва? 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Времето за дуплика изтече. Госпожо Радославова…. Няма какво да 

чакам. Времето Ви за дуплика изтече. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз имам право на дуплика. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 



67 

 

На дуплика? Дуплика на дупликата? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, той имаше реплика на моето изказване, господин Монев Моля 

Ви се. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Заповядайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за пореден път, с тази реплика, която направихте 

на моето изказване, показвате колко е несериозно това, в което се опитвате 

да въвлечете всички общински съветници да вземат като решение.  

 

/Общински съветник Божинел Христов не говори на микрофон./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не се решава по този начин проблема. И проблемът, още веднъж, 

който искате да решим е с неприятната миризма и в един момент обаче, 

както решаваме един проблем с неприятна миризма, който не знаем от 

къде идва, защото нямаме изобщо конкретика за неговия източник, ние 

поставяме хиляда и сто проблема, други, и по този начин какво точно 

според Вас свършваме като работа? Искам да ми кажете реалните 

резултати, които ще бъдат. Не, не е въпрос. Това са риторични въпроси. 

Ние минахме вече процедурата на въпросите.  

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре, времето за дуплика изтече. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изключително несериозно беше това нещо, което…. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други изказвания имате ли, колеги общински съветици? Други 

изказвания? Тъй като госпожа Радославова отказа да ръководи днешното 

заседание на общинския съвет, колега Апти, бихте ли поели 

ръководството, за да мога да направя изказване? 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 
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Разбира се. Имате думата, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Уважаеми колеги, 

Уважаеми господин Кмете, 

Заместник – кметове, 

Аз три часа и половина вече и повече слушам наистина дискусията. 

Аз съм единият от съвносителите на тази докладна записка и мога да ви 

кажа, че ми беше изключително трудно да намеря точната формулировка 

на решението. Не за друго, а защото законите в България и Конституцията 

е такава, че има разделение на властници. Ние сме общински съвет, от 

другата страна е общинска администрация. Ние не можем да задължаваме 

кмета на Община Разград за решения, които са извън нашата 

компетентност, а те са конкретно описани в Закона за местното 

самоуправление. От друга страна, искам да ви обърна внимание, че нашата 

докладна записка и проектите за решение не възлагат и не задължават 

кмета на общината. Напротив, те му обръщат внимание да изпълни онези 

свои задължения, които има по Закона за опазване на околната среда и 

правомощията, които законът му дава. Ние не го задължаваме, напротив, 

ние му предлагаме варианти къде да се намери решение на проблема. За 

всички е ясно, че проблем има. Аз съм юрист, не съм експерт по околна 

среда и по химикали и по миризми, и не мога да кажа от къде е проблема. 

Предполагам, че няма тук компетентен човек, с изключение май на 

господин Тахиров. За това тази извънредна сесия беше навременна, 

госпожо Радославова, не защото трябва да политизираме въпроса, а защото 

трябва да обърнем внимание не само на кмета, а и на областния управител, 

на РИОСВ, на Басейнова дирекция, на арменския поп, ако щете, че има 

проблем в Разград и този проблем е крайно време да бъде установен, 

защото тези миризми не са от тази година, не са и от миналата.  

Категоричен съм по отношение на проекта за решение и 

предложението на колегата Стоян Димитров, да се замени думата 

„настоява“, глагола „настоява“ с глагола „задължава“ или „възлага“ беше. 

„Съгласно Закона за местното самоуправление, правомощията на 

общинския съвет и кмета са изрично уредени и това изключва възможност 

за вменяване на други, освен предвидените в Закона задължения. В тази 

насока, въпреки тежестта му на основен орган на местна власт, 

общинският съвет не може да създава допълнителни задължения на кмета, 

извън законоочертаните. Той само може да следи и да контролира 

изпълнението на наличните задължения на кмета и то тези, за които е 

предвидено това. Очевидно е, че общинският съвет има правомощия в тази 

насока, като са дадени примери. Като цяло отношенията му с кмета, обаче 

общинският съвет има повече контролни функции. Поради това е 

безпредметно да се задължава кмета, с решение на общинския съвет, да 
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изпълнява свои законови задължения. Той екс леге е длъжен да изпълнява 

хипотезата на чл. 44 ал. 1 т. 18 от ЗМСМА. Чисто хипотетично, ако не се 

изпълнява задължение, предвидено в закон, каква е гаранцията, че същото 

ще се изпълни, ако се обективира още веднъж като задължение, но в 

преписаните от значително по-нисък правен ред и с решение на общинския 

съвет. Именно за това общинските съвети не могат да създават нови 

задължения спрямо кметовете, а следва да следят и контролират 

адекватното изпълнение на законово предвидените такива.“ Това е извадка 

от Решение на Върховния административен съд. И за това като вносител и 

като юрист преценихме, че е редно да обърнем внимание на общинска 

администрация за правомощията, които кметът има по закон, а не да му 

вменяваме нови и да го задължаваме да извърши това или онова. Той е в 

своите правомощия, заедно с другите компетентни органи РИОСВ, 

Басейнова Дирекция, Министерството на околната среда, арменския поп и 

други, да си свършат работата. Завърших. Благодаря Ви. 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

И аз Ви благодаря, господин Монев. Има ли за реплика? Да, госпожо 

Радославова, имате думата. 

 

Г-жа Надежда Радославова-Председател на ОбС 

Благодаря. Тъй като беше намесено името ми, би трябвало да се 

възползвам от тази си възможност. Господин Монев, още веднъж искам да 

подчертая нещо, което явно трябва да се повтори десет пъти, за да бъде 

разбрано. Има начини за решаване на проблема и тези начини не са със 

сесия, извънредна, на общинския съвет. Имаше много други стъпки, които 

да бъдат извървяни, начини, по които това нещо да бъде направено, защото 

както Вие, току - що, ни запознахте всички нямаме никакво право, като 

общински съветници, като Общински съвет, да вменяваме задължения на 

Кмета. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Дуплика, може ли? 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

Разбира се, може. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Да, добре. Именно това казах, че глаголът, както каза и колегата 

Димитров, „настоява“, не знам дали е синоним на „моли“ айде да е 

„препоръчва“, но не може да възлагаме и да задължаваме. Така че това 
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трябва да е ясно. Ние препоръчваме на Кмета на Община Разград да си 

изпълни вменените му от закона правомощия. Завърших. 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

Имате думата, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За разлика от колегата Монев, смисълът на думата „задължава“ не е 

свързана със създаване на някакви нови задължения към Кмета, считам аз. 

Това е така, защото всичко, което се посочва в проекта за решение е молба. 

То е съществуващо задължение към кмета. И общинският съвет е в 

правото си и това е една негова основна функция да обезпечи 

изпълнението на законовите разпоредби от общинската администрация. 

Иначе от местното самоуправление няма никакъв смисъл. Ние не искаме 

тук кметът да докара, примерно 300 души жандармерия, които да дежурят 

на всеки 50 метра по коритото на река Бели Лом и да проверяват от къде 

идват миризми, или да започне на прилага хайки за установяване и 

залавяне на евентуалните нарушители на тези правила, а ние, като 

общински съвет, сме в правото си, имаме тази възможност, с нашето 

решение да обезпечим изпълнението на задълженията, които произтичат за 

кмета от законите. Това е принципната разлика, която имаме.  

И във връзка с казаното от госпожа Радославова, тук нещата могат да 

отидат до там, че само да се хвърля прах в очите с такива квази декларации 

и след като изчерпахме една тема, примерно за данъка и такса смет, да 

потърсим друга благодатна тема за ангажиране на общественото внимание 

и светлината на прожекторите върху себе си. 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

Господин Монев, ще ползвате ли правото на дуплика? 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Не. 

 

Г-н Левент Апти – заместник – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

Някой друг за реплика? Господин Монев, поемайте 

председателството. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Благодаря. Други изказвания, има ли, колеги? Не виждам. 

Преминаваме към обсъждане на направените и гласуване на направените 

предложения. 

Аз ще си позволя да предложа на вашето внимание гласуване първо 

на най-последното предложение, което е свързано с изцяло отпадане на 

точки от проекта за решение от 1 до 7, тъй като другите предложения 

касаят редакция на тези точки. И го подлагам на гласуване. То е от Мариан 

Пламенов Иванов Решението по докладната да отпаднат точки от 1 до 7. 

„В решението на докладната записка с вх.№ 395/21.08.2017 г. да 

отпаднат точки от 1 до 7 (включително).“ 

  Който е съгласен с този проект за решение, моля да гласува. 

 

С 13 гласа „ЗА“, „против“ – 15, „въздържали се“ – 1, 

предложението на общински съветник Мариан Иванов не се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Преминаваме в следващото предложение на господин Христов, а 

именно в точка трета от проекта за решение, във връзка с коментара и 

становището на кмета на общината, да се добави и областния управител, а 

именно става текста:  

„Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград и Областният управител на областна администрация 

Разград да възложат почистване на речното дъно и корито на река Бели 

Лом от отпадъци и наслоени битови и производствени утайки.“ 

Това е предложението. Който е съгласен моля да гласува. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Следващото предложение е от колегата Елка Неделчева. Има две 

предложения. Чета ги, както са дадени. Първото предложение: Създава 

нова точка 1 от проекта за решение със следния текст „Възлага на кмета на 

общината в срок до 01.09.2017 г. да привлече компетентни експерти като 

консултанти при установяване на причините за миризмите.“. 

Колега Неделчева, 1-ви септември е след няколко дена, поддържате 

ли направеното предложение? 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предложих този кратък срок, защото наистина колкото повече 

протакваме проблема по-трудно става неговото решаване. Но съм склонна 

да приема и някой друг по-разумен като отдалеченост, но не безкрайно 

отдалечено. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Приемате ли датата 9-ти септември? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Секунда само, да погледна календара. Ами бихме могли.. може би 

тук срокът, срокът може би по-добре би бил да го определим съобразно 

това да каже госпожа Георгиева, заместник – кметът, ще бъдат ли 

необходими някакви процедури от страна на общината за избор на 

подобни експерти? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Господин Председател, за процедура. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, заповядайте, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ние сме в процедура на гласуване и всичките тези неща му беше 

времето като се правеше предложението, тогава да се пита. Сега гласуваме 

за, против, въздържал се. Никакви други приказки, аргументи и дискусия 

не бива да се допускат. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви, колега Димитров, за съвета. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

„Създава нова точка 1 със следния текст „Възлага на кмета на 

общината в срок до 01.09.2017 г. да привлече компетентни експерти като 

консултанти при установяване на причините за миризмите.““ 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 17 съветници, „ЗА“ – 13, „против“ – 1, „въздържали 

се“ - 3 
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Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, тъй като за мен не е ясен кворумът в залата, ще ви помоля да 

определим кворума, за да преценим дали имаме решение. 

Гласуваме за кворум. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява на микрофон „присъствам“. 

  

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

 Присъстват общо 30 общински съветника. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

От 30 съветника, за решението за гласували 13, 1 е против и 3-ма се 

въздържали, не се приема. Да. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Правя процедурно предложение да се прегласува, защото тогава 

наистина не беше ясен какъв е кворумът. И сега вече при ясен кворум, ще 

може да е ясно дали се приема или не предложението. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Правите предложение за прегласуване? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Подлагам отново на гласуване предложението на госпожа 

Елка Неделчева за създаване на нова точка първа за срок до 01.09.2017 г. 

привличане на външни експерти. 

„Създава нова точка 1 със следния текст „Възлага на кмета на 

общината в срок до 01.09.2017 г. да привлече компетентни експерти като 

консултанти при установяване на причините за миризмите.““ 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 9, 

предложението не се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

/Общински съветник Иво Димитров прави оспорване на гласуването, 

без да говори на микрофон, поради, което изказването му не може да 

бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Кворумът в залата е 30 общински съветника. С 15 гласа не може да 

се приеме. 

Подлагам на гласуване второто предложение на госпожа Елка 

Неделчева. Зачитам го. То касае промяна на сроковете, които са въведени. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради, 

което изказването му не може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Колега Димитров, моля Ви се. Чета проекта за решение. Проект за 

решение: в т.1 вместо „най-кратък срок“ да се запише до края на 2019 

година; в т.2 вместо „най-кратък срок“ да се запише до края на 2017 

година; в т.4 да се запише „в двумесечен срок“ и в т.5 също двумесечен 

срок. 

„В т.1 заменя „най-кратък срок“ със „в срок до края на 2019 

година“ 

В т.2 заменя същия израз с „до края на годината“ 

В т.4 заменя същия израз с „в срок от 2 месеца“  

В т.5 заменя израза с  „в срок от 2 месеца““  

 

Подлагам на гласуване това предложение на колегата Елка 

Неделчева. Моля гласувайте. 

 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 4, „въздържали се“ – 7, 

предложението се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 
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Преминаваме към последното предложение от колегата Стоян 

Димитров Ненчев, което ви е раздадено предварително в началото на 

сесията, с три предложения всъщност обективирани в текста. Подлагам ги 

по отделно на гласуване.  

1. Навсякъде в диспозитива на решението от т.1 до т.6 вкл. в 

началото думата „настоява” да бъде заменени с думата „задължава”. 

Гласувайте. 

 

С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали се“ – 9, 

предложението не се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Второто предложение: 

2. В т.10 от диспозитива на решението след думите „община 

Разград” да се добави израза „ уреждаща създаването и дейността на 

екоинспекция,и реда за съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения”. 

Гласувайте. 

 

С 14 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – 10, 

предложението не се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

И последното предложение: 

3. Да бъде приета нова т.11 със следното съдържание: Предлага 

на Областния управител на Разградска област да информира Общинския 

съвет на редовното му заседание през м. септември 2017 год. за 

предприетите от него мерки  по чл.16 от ЗООС и резултатите от тях 

относно опазването на околната среда в община Разград. 

Като се промени номерацията на следващата точка. 

Заповядайте за гласуване. 

 

С 18 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 8, 

предложението се приема. 
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Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

Това означава, че реално от проекта за решение първоначалния, т.11 

става т.12. Други предложения нямаше от общинските съветници. 

Подлагам проекта за решение в цялост по докладна записка с вх.№ 

395 да го гласуваме. Заповядайте. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 412 

 

Години наред, през летните месеци, всички жители и гости на 

града са принудени да търпят и да дишат остри неприятни дразнещи 

миризми с неизвестен характер. Проблемът е изключително актуален 

и дискусионен. 

След многобройни сигнали и проверки от страна на 

компетентните институции и РИОСВ Русе, все още не е установен 

източникът на замърсяване на въздуха и зловонните миризми, 

разнасящи се в определени часове около коритото на река Бели Лом. 

Неудобството и гражданското недоволство, както и притесненията на 

гражданите за здравето им се разрастват с всеки изминал ден. Липсата 

на компетентни отговори за произхода на миризмите, както и на 

адекватни действия по отстраняването им в момента и в перспектива, 

предизвикват несигурност и недоверие по отношение на ангажимента 

на отговорните лица към проблема. 

Ангажиментът на общинските съветници към здравето и 

осигуряването на нормален и безопасен живот на населението в 

общината е безусловен. В компетенциите на Общински съвет - Разград 

е да изрази позиция по проблема, да набележи и да предприеме 

ефективни мерки по отстраняването му.В същото време липсва ясна 

информация и пряк ангажимент на кмета и кметския екип по 

проблема,  не се предприемат адекватни мерки от Общинска 

администрация във връзка с реални действия, липсва нормативна и 

стратегическа визия по опазване на околната среда.Паралелно с това 

българското законодателство дава широки правомощия на кметовете 

на общини по отношение на опазване на околната среда, средства за 

влияние и контрол.  
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Имайки предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т.12, т.13, 

т.23 и т.24 и ал. 2, чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване 

на околната среда, Общински съвет - Разград и чл.6, т.11, 12, 23 и 24, 

чл. 42, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация мандат 2015 -2019 г, Общински съвет 

Разград, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 11, 

 

РЕШИ: 

 

1. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в срок до края на 2019 г. да направи всичко възможно 

да се осигури финансиране за реконструкция и модернизация на 

градската пречиствателна станция. 

2. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград до края на 2017 г. да проучи и ако е възможно да 

възложи разработване и реализиране на проект за изграждане на 

когенерационна система за производство на възобновяема енергия от 

биогаз към градската пречиствателна станция за битови отпадни води. 

3. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград и Областният управител на областна администрация 

Разград да възложат почистване на речното дъно и корито на река 

Бели Лом от отпадъци и наслоени битови и производствени утайки. 

4. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в срок от 2 месеца да разпореди да се  проверят и 

затворят всички излази с вливане на отпадъчни битови и 

производствени води в река Бели Лом на територията на община 

Разград и да задължи производителите и частни лица, генериращи 

битови и производствени отпадъци и невключени в градската 

канализационна мрежа, да извършат това в най-кратки срокове. 

5. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на 

община Разград в срок от 2 месеца да разпореди да се извърши 

проверка за повреди и пропуквания по канализационната и 

колекторна система около река Бели Лом. 

6. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на 

община Разград да извърши проверка на всички предприятия на 

територията на община Разград с постоянно производство дали имат 

подходяща инфраструктура за отичане на отпадъчните води от 

производството им към градската пречиствателна станция и/или 

съгласува изграждането на собствени пречиствателни станции за 

потребностите на съответното предприятие съгласно нормативните 

изисквания. 
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7. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на 

община Разград да задължи всички земеделски производители да 

уведомяват предварително по подходящ начин населението на община 

Разград за използването на утайки и биологични вещества за торене. 

8. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи 

Общинска програма за опазване на околната среда на община Разград, 

която да се внесе за разглеждане в Общински съвет - Разград. 

9. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи 

Програма за управление на утайките от пречистване на води (чл.53, 

ал.2 от Наредба  №11 за управление на отпадъците на територията 

на община Разград), която да се внесе за разглеждане в Общински 

съвет Разград. 

10. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи и 

внесе проект на Наредба за опазване на околната среда на територията 

на община Разград,  която да се внесе за разглеждане в Общински 

съвет - Разград. 

11. Предлага на Областния управител на Разградска област 

да информира Общинския съвет на редовното му заседание през м. 

септември 2017 год. за предприетите от него мерки  по чл.16 от ЗООС 

и резултатите от тях относно опазването на околната среда в община 

Разград. 

12. Задължава Кмета на община Разград до края на 2017г. на 

основание чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА да внесе пред Общински съвет - 

Разград отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - 

Разград по настоящата докладна записка. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на общината и на 

областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

Г-н Калоян Монев – заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

общинския съвет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:  

                                                      /Таня Тодорова/ 


