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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д  

    

ДO 

Г-ЖА НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ РАЗГРАД 

 

 

Уважаема г-жо Радославова, 

Уважаеми д-р  Василев, 

Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на решенията на Общински съвет-Разград от 

извънредната сесия на 23 август искам да уведомя общинските 

съветници за мерките, които предприех във връзка с 

неприятните миризми в Разград. В началото само ще уточня, че 

по този проблем като институция Областният управител има 

твърде малко правомощия.  Освен това при условие, че години 

наред няколко институции не са успели да разрешат 

екологичния проблем на Разград, не е много реалистично да 

очаквате от мен да се справя за един месец и три дни, обаче 

явно вие силно вярвате в моите възможности, за което ви 

благодаря. Няма да ви разочаровам и ще предложа конкретни 

решения.   

Ще започна по ред какво Областна администрация свърши 

в този период, в който вие не сте заседавали.  

С писмо от 11 септември от директора на РЗИ-Разград д-р 

Ася Генева съм информиран за резултатите от измерването на 

показателите, характеризиращи качеството на атмосферния 

въздух в гр.Разград през периода 9-22 август въз основа на 

данните, предоставени от РИОСВ – Русе. Заключенията са, че 

превишаването на нормата на фините прахови частици е 

регистрирано в пет от четиринайсетте дни на проверките в 
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часовия диапазон от 2.00ч. – 8.00ч. със стойности от 051.0 

mg\куб.м. до 89.0 mg\куб.м, при средноденонощна норма 050.0 

mg\куб.м. и средногодишна 040.0 mg\куб.м. 

От 305 записа през 14-дневния период, в 292 е установено 

превишаване на нормите за съдържание на сероводород във 

въздуха. При норма 0,005 мг. на куб.м. отклоненията са от 

0,006 до 0,064 мг. на куб.м., (основно през нощта), от което 

следва, че превишенията достигащи 12 пъти над нормата крият 

риск за здравето на хората. 

Продължава проследяването на показателите, 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух. След 

получаване на данните по тримесечия за 2017г. от РЗИ – 

Разград уверяват, че ще изготвят цялостен годишен анализ за 

качеството на въздуха и влиянието му върху здравето на 

населението в Разград. 

Във връзка с тези факти разговарях лично с министъра на 

околната среда и водите Нено Димов с настояване за Разград да 

се осигури мобилна станция за измерване качеството на 

въздуха, изпратих и официално писмо с изх.№ 04-12-005 от 

15.09.2017г. със следния текст: 

„Във връзка с проблемите, свързани със замърсяването на 

въздуха на територията на град Разград, е необходима 

мобилна станция за измерване на качеството на атмосферния 

въздух.  

Сигнали за влошеното качество на въздуха в и около гр. 

Разград са подавани нееднократно до РИОСВ-Русе. Експерти 

са извършвали периодични проверки на качеството на 

атмосферния въздух с мобилната автоматична станция на 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), извършваща 

измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), при 

които са отчитани повишени нива на сероводород на 

територията на гр. Разград. 

Като изхождам от важността на изложените по-горе 

проблеми и тяхната обществена значимост, моля за Вашето 
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съдействие за предоставяне на мобилна автоматична станция 

за измерване на качеството на атмосферния въздух в Разград 

през цялото денонощие.  

Като Областен управител считам, че са необходими 

целенасочени усилия за по-нататъшно опазване здравето на 

жителите на Област Разград, за да живеят те в 

здравословна околна среда, в съответствие с действащите 

стандарти.“  

На тема „Предприемане на мерки за опазване на околната 

среда в гр.Разград“ на 20 септември организирах работна среща 

с ръководителите на водещите индустриални предприятия на 

територията на града. На заседанието бяха изслушани 

становищата на представителите на „Амилум България“ЕАД, 

„Биовет“АД, „Балканфарма“АД и „Амета холдинг“АД, не се 

яви само представител на „Дружба“АД.  Останалите четири 

фирми проявиха разбиране и съпричастност към екологичния 

проблем на разградчани. Моето предложение към тях бе да 

финансират изграждането на система за мониторинг на 

качеството на въздуха, като им предложих четири варианта. 

Представителите на големите инвеститори изразиха готовност, 

но не поеха категоричен ангажимент да финансират 

изграждането на подобни системи, тъй като не са 

упълномощени от управите си. Изразиха обаче съпричастност 

към полагането на усилия да се вземат мерки за решаване на 

екологичния проблем в града. До края на месец септември 

представителите на четирите фирми ще отговорят официално 

дали ще се ангажират с финансиране на изграждането на 

система за мониторинг на качеството на въздуха, като ще 

потърсят и предложат и други варианти за системи за 

наблюдение. 

Това според мен е съвсем прагматична първа крачка към 

решаване на проблема, тъй като както всички знаем няма 

официални данни за това кой е извършителят на замърсяването, 

няма и постоянно наблюдение, а само епизодично. 
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Набеждаването на когото и да било само ще навреди на 

инвестиционния климат в региона и ние като институции – 

Общината, Общинският съвет и Областна администрация – не 

бива да допускаме това, то не е от полза на никого. Затова е 

важно първо да имаме категорични доказателства за вида и 

произхода на замърсяването, за да бъде то прекратено след 

установяването му.  

Още нещо като конкретни действия искам да Ви 

информирам. То е свързано с точка 3 от решението на 

извънредната сесия – относно почистването на речното дъно и 

корито на река Бели Лом от отпадъци и наслоени битови и 

производствени утайки.  

С моя  Заповед № ОМП – 011/01.09.2017г., бе създадена 

междуведомствена комисия за обследване на участък извън 

регулацията на гр. Разград /пречиствателните станции/  по 

посока на с. Гецово. В състава на комисията бяха включени 

представители на Областна администрация Разград, РИОСВ 

Русе, „Басейнова дирекция“-Плевен, „Напоителни системи“ 

ЕАД, клон „Долен Дунав“ Русе и РЗИ Разград.   

Комисията извърши проверката на 8 септември и  

констатира  следното: 

Река Бели Лом, в посочения участък, стопанисван от 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ – Русе, е с 

добра проводимост и по речното легло няма наличие на 

дървесна и храстовидна растителност, както и на битови 

отпадъци. Наносите по речното дъно не нарушават 

проводимостта на реката. В момента на огледа на въпросния 

участък не е имало наличие на неприятна миризма, което, като 

се вземе предвид и сравнително бързия отток на водата, 

изключва възможността, наслоенията по речното дъно да са 

траен източник на миризми, замърсяващи въздуха. Това според 

членовете на комисията прави нецелесъобразно, поне засега, 

възлагането на лицензирана фирма да прави анализ на речните 
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наноси и утайки с цел установяване на замърсители от битов и 

производствен характер. 

На проведена работна среща с отговорни служители на 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ – Русе, които 

стопанисват дигите в участъците извън регулация, където има 

диги и колектори, бе потвърдено, че са изпълнени 

предписанията на междуведомствената комисия, назначена за 

пролетното обследване на водните обекти на територията на 

областта, включително и по поречието на р. Бели Лом и тези 

участъци са почистени. Предстоят от 16 октомври нови 

проверки, за които вече съм издал заповед за сформиране на 

нова междуведомствена комисия, чиито констатации ще бъдат 

готови към края на следващия месец.  

От 22 септември по договор на „Напоителни системи“ с 

шуменска фирма започна прочистване на храстова 

растителност и дървета по брега на реката. Работят две бригади 

от моста до Ушинци към Разград и от Гецово. Вече е прочистен 

участък от около 60 метра, целта е до края на годината да се 

почисти 2 км., като бригадите ще работят, докато 

метеорологичните условия позволят.  

Това мога да ви кажа по темата, за която съм тук, имам 

готовност да отговоря и на въпроси, ако Правилникът на 

Общинския съвет позволява това. Ще имам също така 

готовност и при ново развитие на темата, вследствие на 

действията на Областна администрация, да ви уведомя. 

 

 
С уважение, 

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН 

Областен управител 

 

 


