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П Р О Т О К О Л 
 

№ 34 
 

04.11.2013 г.  
 

 Днес, 04.11.2013 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе тридесет и 
четвърто извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 26 от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил. 
 Гости на заседанието бяха:  

д-р Тунчер Кърджалиев – Народен представител в 42-Народно събрание от област 
Търговище;  

Емел Расимова – Областен управител на област Търговище; 
  г-н Танер Али – Кмет на община Антоново. 
 

На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан, Зам. 
кметовете на Община Омуртаг – Мехмед Мехмедов и Радка Рашева, Секретарят на Община 
Омуртаг – Рембие Ереджебова, Общински съветници, Кметове на кметства и кметски наместници, 
служители на общинска администрация, директори на училища и граждани. 
  

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
 
д-р Метин Исмаил – На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30 от 

Правилника за организация и дейността на ОбС–Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация Омуртаг свиквам тридесет и четвърто извънредно заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, при следния проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

 1. Информация относно създалата се кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването на 

град Омуртаг. 

    Докладва: Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг  

 2. Доклад относно обект „Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от яз. Ястребино” 

- І- ви и ІІ-ри етап.   

    Докладва: Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг 
 

д-р Метин Исмаил – Това е дневният ред уважаеми гости и колеги. Който е съгласен, моля 

да гласува. Гласуват само общинските съветници.  

 

За – 26                                             Против – 0                               Въздържали се – 0 
 

                                                                  Приема се! 
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Заседанието протече при следния  
ДНЕВЕН РЕД: 

  
1. Информация относно създалата се кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването на 

град Омуртаг. 

    Докладва: Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг  

 2. Доклад относно обект „Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от яз. Ястребино” 

– І- ви и ІІ-ри етап.   

    Докладва: Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг 

Първа точка 
 
 д-р Метин Исмаил – Преминаваме към първа точка: Информация относно създалата се 
кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването на град Омуртаг. По тази първа точка давам 
думата на г-н Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг.  

Неждет Шабан – Уважаеми г-н Народен представител – д-р Кърджалиев, Уважаема г-жо 
Расимова, Уважаеми съграждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски 
наместници, общински служители, дами и господа.  

Настоящото заседание беше свикано по мое настояване и желание, за да спрат 
спекулациите относно водоснабдяването на гр. Омуртаг. Надявам се, че всеки един от Вас е 
отделил деня си за предстоящата сесия и ще има търпение да изслуша обемистата тема, свързана с 
водата на гр. Омуртаг. Има два момента и затова и дневният ред е разделен основно на две точки: 
Информация свързана със създалата се криза във връзка с продължителната липса на вода в 
началото на месец Октомври от водоснабдителна система Кипилово, която в момента е основен 
водоизточник за гр. Омуртаг. Вторият момент е свързан с мерки и действия, предприети от наша 
страна, относно обект „Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от яз. Ястребино” – І- ви и 
ІІ-ри етап.  Първо бих искал да прочета информацията относно водоснабдителната система 
Кипилово, който към момента е основен водоизточник за гр. Омуртаг и да ви запозная с нашите 
действия от началото на кризата до нейното приключване.   

 
Уважаеми присъстващи, 

Град Омуртаг, както и селата Великденче, Змейно, Птичево в Община Омуртаг и с. 
Кипилово - Община Котел, обл. Сливен се водоснабдяват от подземен водоизточник - каптиран 
извор «Кипилово», изграден в местността «Боаза» в землището на с. Кипилово, община Котел, 
обл. Сливен. 

За целта има издадено разрешително № 21510075 от 15.09.2009 г. на ВиК ООД, гр. 
Търговище от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 
гр. Варна, за водоснабдяване от подземен водоизточник. Около водоизточника има учредена 
санитарно-охранителна зона със Заповед № 1/23.01.2013 г. 

Трасето на водопреносната мрежа, което е над 42 км преминава през планински 
труднодостъпни места, амортизирано е и често аварира. Мрежата се експлоатира от «ВиК» ООД, 
гр. Търговище.  

 
Какво аз като кмет и ние като Общинска администрация направихме от началото 

на кризата, свързана с продължителната липса на вода до сега. 
 
На 10.10.2013 г. свиках заседание на Кризисния щаб за координиране на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при трайни засушавания на 
територията на Община Омуртаг. Взеха се конкретни решения: 
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1. За информираност на гражданите; 
2. Определихме разпределението на водоноските в града: 1. ул. Витоша в кв. 

«Запад» 
3. ул. «Родопи» , «Изгорелия склад» 
4. пред Читалище «Отец Паисий» 
5. Автогара 
6. площадката на ул. «Иван Вазов» 

7. Прие се план-график за работа; 
8. График за водоподаване на населението; 
9. Решихме приоритетно да се снабдят държавните учреждения, детски градини, 
Обявяване на бедствено положение до нормализиране на ситуацията; 
10. Болницата и училищата; 
11. Приехме необходимостта от допълнителна техника и работна ръка за 
отстраняване на авариите. 

В изпълнение на решенията на Кризисния щаб на община Омуртаг моя Заповед № 739 
обявих бедствено положение считано от 10.10.2013 г. до нормализиране на ситуацията, след 
отстраняване на авариите по водопровода от водоизточника край село Кипилово до град Омуртаг, 
със срок на действие на заповедта: 30 дни.  

На заседанието бе решено, още щабът да поиска среща с Обласния управител на Област 
Търговище Емел Расимова и ръководството на «ВиК» гр. Търговище. Изготвен бе план за 
осигуряване на вода за населението чрез 5 водоноски и 3 цистерни, след което на следващия ден, 
се свика заседание на Областния кризисен щаб и бяха осигурени 7 цистерни с обща вместимост 90 
тона вода, с които се пълнеха резервоарите на Омуртаг. Дневно се извършваха около 5 курса и се 
пълнеше водоема с около 400-500 тона вода. Направи се координирана спасителна акция за 
доставка на вода за Омуртаг. От общината вложихме сериозен финансов ресурс в операцията, като 
съдействие ни оказваха Областна администрация и частни фирми, които предоставиха техника. 
Продължих да настоявам за бързи и адекватни действия от страна на „ВиК” по отстраняване на 
авариите и точна информация кога ще има вода. Също така препоръчах на представителите на 
«ВиК» да предприемат действия за  отпускане на финансови средства за ремонт на водопровода от 
Кипилово. Изразих и готовност да помагам със средства, техника и работна ръка.  

След като очакваното пускане на водата в събота 12 октомври 2013 г. не се случи, поради 
недостатъчния дебит в Кипилово и множеството течове по трасето, за които съобщаваха от «ВиК» 
дружеството, отново се събрахме на заседание на Областния кризисен щаб. Градът продължи да се 
снабдява с водоноски. По водопровода от Кипилово в града постъпваха минимални количества (4 
литра в секунда). Въпреки предприетите мерки проблемът не се разрашаваше и това наложи да 
организирам изненадваща проверка на карстовия водоизточник в Кипилово, където, заедно със 
заместник кмета Мехмед Мехмедов установихме, че няма постоянни дежурни екипи, както и 
помпите, които би трябвало да осигуряват допълнително вода, работейки денонощно, не бяха в 
работен режим.  

Това ме накара поради неадекватните и ненавременни действия на представителите на ВиК, 
да внеса Докладна записка с вх. № 18-00-605/15.10.2013 г. /първия ден на Байряма - религиозният 
празник на мюсюлманите/, в Министерството на регионалното развитие  до министър Десислава 
Терзиева относно констатираните от нас пропуски от страна на «ВиК» дружеството. Във връзка с 
това на проведената същият ден среща със зам.-министъра на МРР, г-н Добромир Симидчиев, 
поисках съдействие да се възложи на управителя на "ВиК" ООД – гр.Търговище да създаде 
незабавна организация за извършване на наложилите се спешни и неотложни аварийни ремонти и 
всички други необходими действия за възстановяване на водоподаването на територията на 
Омуртаг. Отговор на нашата докладна получихме на 17.10.2013 г. с указания към управителя на 
ВиК Търговище за изготвяне на план за спешни действия за преодоляване на кризата, график за 
доставка на вода с цистерни, както и неотложни аварийни ремонти при необходимост.  
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Следващото ми действие беше сформиране на Екип за действие при Община Омуртаг. 
Оказа се, че служители на ВиК не знаят в определени райони точното разпределение на крановете, 
както беше случаят с ул. Панайот Волов. С моя Заповед № 745/16.10.2013 г. сформираният екип 
започна да извършва ежедневни проверки на водоизточника край село Кипилово и ПС „Кънино” 
по приложен към заповедта график. Освен това съгласно заповедта служители от общинска 
администрация, съвместно със служители на РУ „Полиция” – Омуртаг започнаха да следят за 
състоянието на спирателните кранове на възловите места в гр.Омуртаг и да уведомяват 
представителите на „ВиК” – район Омуртаг за предприемане на мерки. Така също заповядах да се 
извърши обход на ВиК трасето от гр.Омуртаг до село Кипилово от служители на общината. С цел 
своевременно съдействие на екипите на водоснабдителното дружество, шофьор-багерист от 
общината беше изпратен на денонощно дежурство на помпената станция в село Кипилово с 
поверената му техника. 

На проведеното Заседание на Областния кризисен щаб на 17.10.2013 г. взехме решение да 
се  поканят представители на протестиращите от Омуртаг. На срещата в петък 18.10.2013 г. в 
Областна администрация те бяха  запознати с направеното до момента във връзка с кризисната 
ситуация и предприетите мерки за дългосрочно решаване на проблема с водоснабдяването на 
гр.Омуртаг. На тази среща протестиращите поставиха своите въпроси и искания  пред нас. На 
проведената дискусия ги запознах с проблемите по Първия етап на проект «Допълнително 
водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино». Също така те получиха информация за 
строителството на Втория етап. Същият ден водоподаването във водопреносната мрежа на 
гр.Омуртаг беше възстановено. От тази дата градът ни е на ритмично режимно водоподаване. 
Сутрин има вода за 2,5 часа, на обяд - 1,5 часа и вечер за 5 часа. Медиите също го отразиха. В 
момента ежедневно получаваме справка от ВиК дружеството за количеството вода, което постъпва 
във водоема в Омуртаг. 

Надявам се, излагайки тази подробна информация, да спрат спекулациите за отсъствието 
ми от град Омуртаг по време на кризата, както и спекулациите относно липсата на диалог между 
мен и протестиращите. Защото те имаха възможност подробно да се запознаят с всичко - както за 
ВС Кипилово, така и за проблемите по Първия етап на Обект Допълнително водоснабдяване на 
град Омуртаг от яз. Ястребино и работата ни по Втория етап на същия обект.  

Уверявам Ви, че ние търсим дългосрочно решаване на проблема, защото при пресъхване 
или намаляване на дебита на вода от Кипилово ние към настоящия момент нямаме алтернатива. 

Въпреки, че не е наш основен ангажимент експлоатацията на ВС Кипилово, ние като 
Община смятам, че сме положили максимални усилия за оказване на съдействие на ВиК 
дружеството за бързо излизане от кризата. До момента от както аз съм кмет на общината, сме 
вложили в проблемите с водоснабдяването в населените места на общината близо 3 млн. лева. 
Нека и ВиК да кажат колко са вложили. Аз смятам, че не повече от 400 хиляди лева. Къде е и 
стратегията на ВиК за водоснабдяването в населените места в Община Омуртаг? 

Ако желае инж. Миланов може да ме допълни, ако съм пропуснал нещо. Благодаря Ви за 
вниманието.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря на Неждет Шабан. Чухте доклада на г-н Кмета. Сега 
предлагам да дадем думата на г-н Миланов – управител на ВиК–Търговище. Г-н Неждет Шабан 
отправи няколко въпроса и към него в доклада си. Има думата г-н Миланов. 

Явор Миланов – Здравейте на всички. За тези, които не ме познават - аз съм от Търговище, 
не съм от Омуртаг, не че не ми е на сърце за Омуртаг. Най-големият ми грях за почти 4 г. като 
управител на ВиК- Търговище е, че не можахме да се преборим с предното правителство, 
предните управляващи, със служебното правителство. Сега дано поне с това настоящето 
правителство да успеем да постигнем това, защото когато се събуди един обикновен жител на 
Омуртаг, сутрин, вечер да иде до чешмата и да има вода. Просто, не си мислете, че на мен ми е 
много хубаво, че в Търговище има вода, а в Омуртаг няма.  

Г-н Кмета каза няколко данни. Аз няма да повтарям наново информацията за състоянието и 
какво точно представлява система Кипилово. Изградена е през 1974г., 42 километра и нещо 
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предимно от етернитови тръби /азбест и цимент/, с експлоатационен срок на годност 25 г. Можете 
да си направите сметка колко години вече е извън експлоатационния срок и се опитваме да я 
поддържаме в някакво работещо състояние. Много е трудна, много е дълга и много е скъпа за 
поддръжка тази система. Етернитовите тръби на практика на всеки три метра имат такава муфена 
връзка, които за тези 39 г., гумените уплътнители, ако са били сложени по време на 
строителството, вече са изгнили или ги няма. Зимно време сме правили обследване на трасето с 
термовизионна камера. Това е камера, която не снима хората като лица, а прави разлика в 
температурата, понеже зимата на вън е студено, а водата е по-топла. Тя буквално на всеки 3, 6, 9 
метра цялата система тече. 

Малко данни: 
• 2010 г. са отстранение 170 аварии по външното трасе; 
• 2011г. - 147 аварии, просто е била по-влажна годината; 
• 2012 г. - 184 бр.  
• от началото на 2013 г. до 01 октомври са 135 аварии и само за месец октомври са 91 

аварии. 
Водата пътува от Помпена станция Кипилово, минавайки през ПС Кънино около 14 ч. до 

водоемите на Лисец (напорни водоеми, които са две камери по две хиляди и петстотин кубика). 
Много е трудно да се ремонтира едно трасе с извинение, че ВиК нямат стратегия за ремонт на това 
трасе Ако има алтернативен водоизточник, вярвайте ми за 4 г. щяхме да го ремонтираме, но няма 
как хем да доставяш вода по това трасе, хем да го ремонтираш. Сметнете колко пъти по 14 ч. 
трябва, а да има и вода в града.  

Действията, които предприе ВиК по времето на обявеното бедствено положение са описани 
в една справка, която съм предоставил на г-н Шабан. Общата сума, която ВиК е заплатило за м. 
октомври за разходи, свързани с бедственото положени са 71 623 лв. Това са разходи за 
закупуване на три броя моторни помпи, които са монтирани до изхода на пещерата в Санитарно 
охранителна зона - Кипилово. Това са два водопровода – фи90, всеки с по 470 метра дължина, 
наредени по коритото на реката, в която няма вода в момента. Това са всички разходи за горива на 
фирмите, на пожарните, които караха вода. Само транспорта на водата в цистерни струва 36 хил. 
лв., всичките тези разходи са заплатени от ВиК. Бяха сформирани освен наличните в район 
Омуртаг аварийни групи още три от район Антоново и район Търговище, с които правихме така 
организацията, защото когато спираме водата по трасето, да могат на едно спиране да бъдат  
отстранявани минимум девет аварии. За това успяхме за месец октомври да отстраним 91 аварии. 
Това е по силите на много малко организации, които могат да бъдат направени. Тука трябва да 
спомена, че благодаря на общината, че ни предоставиха техния багер и той работи с нашите 
аварийни групи, но багера беше там на място. Защото все пак ние трябва да поддържаме аварийна 
готовност за останалите два района Омуртаг и Търговище. Знаете, че в момента в Търговище тече 
воден цикъл и средно дневно от строителите имаме по три аварии, от строителите на водния 
цикъл.  

В заключение на темата инвестиции. Кмета ме попита миналата седмица за периода 2007, 
2008, 2009 г., какви са ни били инвестициите на ВиК–Търговище в район Омуртаг. Малко ми е 
срамно да ви кажа цифрата – 4 640 лв. За периода 2010, 2011, 2012 г. и до момента инвестициите 
са малко повече от половин милион лева, направени от ВиК–Търговище, в експлоатационен район 
Омуртаг. Относно стратегията за водоснабдяване на ВиК, която кмета каза, че липсва просто ще 
му припомня, че преди 3 г. наша беше инициативата за решаване на проблема с водата на Врани 
кон и Звездица. Ако знаете, от Ябланово, беше изграден 5 километра нов водопровод и 
безкрайните аварии в с. Ябланово, макар че то е с размерите на град Омуртаг по население, 
спряха. Двете организации  ВиК– Търговище и община Омуртаг показаха, че при добра воля може 
да работят заедно. За което има документи и факти, даже зам. кмета ряза лента, ако не ме лъжи 
паметта. Така че пак казвам, най-големият ми грях, е че не можахме за 4 г. да решим по някакъв 
начин удобно за вас жителите на град Омуртаг да ползвате вода. Това не е благо, това е 
задължение да имате вода в къщите си. Но до тук ми стигнаха силите. Надявам се с помощта на 
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правителството от тук нататък сериозно да се реши въпроса. Поне година още ще има проблеми, 
защото самото строителство на около 19 километра, реконструкцията на тези изградени, но 
неработещи от яз. Ястребино, който е единствената алтернатива за град Омуртаг, да има 
целогодишно вода. Благодаря ви! 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на господин Миланов. Сега отново преди да дам думата на 
общинските съветници, на кметове и кметски наместници съответно и на гражданите, искам да 
дам думата на г-н Неждет Шабан за известно допълнение.  

Неждет Шабан - Аз първо искам да благодаря за това, което правят ВиК, но в крайна 
сметка аз работя с факти и с данни. Тук при мен има една справка “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Търговище. Управителят инж. Явор Миланов е дал една такава справка за 
разходите на водоснабдителна система от Кипилово за периода 2010-2012 г. Като тук за 2012 г. 
има една фрапираща сума от 1 035 156 лв., но тук това са разходи по икономически елементи: 
разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за 
възнаграждения, разходи за осигуровки и т.н. 

70% от тези разходи са разходи за амортизации, възнаграждения и разходи за осигуровки и 
надбавки. Аз говоря за конкретни инвестиции, за конкретни системи които са изградени откъм 
страна на ВиК дружеството като разходи за материали могат да бъдат и разходи за горива. В такъв 
смисъл искам да го кажа, че трябва да бъдем точни когато говорим. Разходи за външни услуги 
могат да бъдат и някакви и други като телефони, ток и др. неща. Затова казах, че няма стратегия, 
конкретно за водоснабдяването на община Омуртаг цялостно казвам, не казвам само за град 
Омуртаг. Като тук той спомена за Врани кон и Звездица инициативата беше от към страна на 
Общинска администрация – Омуртаг. Проучихме случая в Търговище и се базирахме на този 
случай в Търговище и подписахме споразумение или договор с   ВиК  дружеството и като парите 
бяха дадени от общинския бюджет - 300 хил. лв. за решаването на проблема Врани кон и Звездица. 
Този проблем беше 35 годишен проблем. Искам това да припомня на общинските съветници, 
понеже вие взехте тези решения. Другият момент е следният - не съм забравил за Петрино, Висок, 
Могилец, Българаново, Долно Козарево.  За Д. Козарево последната инвестиция е в порядъка на 
200 хил. лв. средства от общинския бюджет за допълнително водоснабдяване на с. Д. Козарево 
поради факта, че има режим на водата. Общо тази сметка за 5 г. и половина от общинския бюджет, 
плюс ІІ етап на водоснабдителна система Ястребино в Омуртаг е над 3 мил. лв. Но това са реално 
конкретни вложения и инвестиции и създаване на съоръжения. А не такива разходи за материали 
или разходи за труд, възнаграждения, амортизации, осигуровки и надбавки. Благодаря за 
вниманието. 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-н кмета. Сега общинските съветници имат думата за 
въпроси и мнения по първа точка - информация относно създалата се кризисна ситуация. Имате ли 
въпроси и мнения, колеги? Да г-н Дерменджиев. 

Елин Дерменджиев – ПП „Българската левица”. Има един въпрос към г-н Миланов. Oт 
къде е по-изгодно да дойде водата за гр. Омуртаг, г-н Миланов? Вие като експерт по ВиК. 

Явор Миланов – В какъв смисъл по изгодно? 
Елин Дерменджиев – По-изгодно и като цена и по-бързо да дойде водата в гр. Омуртаг.  
Явор Миланов – Аз споменах, че единствената алтернатива за целогодишно 

водоснабдяване на гр. Омуртаг е яз. Ястребино.  
Елин Дерменджиев – А цената каква ще бъде тогава, г-н Миланов? 
Явор Миланов – В момента ВиК-Търговище купува вода от общински оператор 

„Тузлушка гора”, и ако не беше изградена пречиствателна станция - питейни води Ястребино и 
връзката до гр. Антоново, същия проблем щеше да съществува и за гр. Антоново. В гр. Антоново 
нямат проблеми с водоснабдяването.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря. Други въпроси колеги? Давам думата на г-н Хатунчев. 
д-р Евтим Хатунчев – Г-н управител на ВиК-Търговище: В подробния доклад на г-н кмета 

– Неждет Шабан беше споменато, че при една негова изненадваща проверка на помпите, които 
подават вода от Кипилово за Омуртаг, той спомена, че тези помпи не са били в готовност и не са 

6 



Протокол №34 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 04.11.2013 г. от 10.00 ч. 
 

работили за в момента. Това ме провокира да ви попитам, дали тази постъпка, не знам на кого 
(може би на някой ръководител на ВиК), не е била начало на някакъв умен ход, с който  да се 
провокират нещата и да се случат с водоподаването. Или това може би е някакъв опит с 
политически привкус, който да отключи протестите, които последваха в общ. Омуртаг и се 
твърдеше, че общ. Омуртаг е неработеща, кмета не работи. Това се споменаваше пред медии, 
тръбеше се навсякъде. Аз съм общински съветник и смея да твърдя, че общ. Омуртаг, начело с 
кмета Неждет Шабан положи и продължава да полага усилия за решаването на този проблем. И 
сега когато г-н Кмета потвърди, че в период от една, както казахте  и вие на още една година и 
половина този проблем ще се реши. Протестите не само, че катализират този процес на решаване, 
но те го забавят. Дават се разни папки, разхвърлят се и т.н.  

Вторият ми въпрос е: Уместно ли е общ. Омуртаг да влага 2-3 млн. лв. за решаването на 
този проблем, докато ВиК, която стопанисва мрежата, която черпи финансовия ресурс да е с 
жалките 400 хил. лв. за решаването на този проблем. Благодаря.  

Явор Миланов – На първия въпрос за изненадваща проверка в Кипилово – аз имам 
обясненията на дежурния екип. С едно просто стечение на обстоятелствата моторните помпи са с 
малък резервоар. И когато помпиера Петър Балабанов, дежурен на пещерата, на когото основната 
му дейност е помпиер на помпена станция Кипилово, който живее в с. Кипилово отива да зарежда 
поради факта, че е свършил бензина. В същия момент кмета и зам. кмета са на проверка на 
пещерата. Ами няма да работи моторната помпа като няма бензин. В момента се зарежда. Това 
пише в обясненията му. А за другата забележка, че в помпена станция Кипилово не са работили 
трите помпи – ами няма да работят. Те няма как да работят като нямат вода. Te работят като има 
вода. Колкото вода имаме всичката я пращаме насам.  

А на въпроса ви дали ВиК има нещо общо с протестиращите, нямаме нищо общо. Даже 
дори не ги познавам кои са. Знаете, че по време на самото бедствие бях извън държавата, бях в 
командировка. Исках да се върна, не ми разрешиха. Така, че нямаме никаква идея кой ръководи 
протестите и кой ги подхранва. На този въпрос така ви отговарям. А за това, защо общ. Омуртаг 
инвестира във водоснабдяване II етап, мога да ви цитирам Закона за устройството на територията 
на кого е задължение да изгражда и да поддържа инфраструктурата. На първо място - Държавата, 
на второ - Общината, на трето – дадения ВиК оператор. А след като на вас ви се вижда този 
половин милион като инвестиция малко, може да ви дам за сравнение, че към днешна дата oт гр. 
Омуртаг, във ВиК-Търговище има да събира 330 хил. лв. Ако бяхме ги събрали, щяхме да ги 
инвестираме и тях. Разбирате ли ме. Аз дадох пример, - за 2007, 2008 и 2009 г. сa инвестирали  
4 600 лв. Направете разликата, колко повече инвестирал следващият управител. Така ще ви 
отговоря.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря. Павел Радев има думата.  
Павел Радев – Имам 3 въпроса към г-н Миланов. Извършва ли ВиК дружеството 

превантивни обходи по трасето при липса на аварии?  Реагира ли се своевременно на авариите? 
Третият ми въпрос е за отчитането на водомерите – защото се наблюдава една тенденция на 
плащане на въздух. Лично аз за септември имам 28 куб. вода. Благодаря. 

 Явор Миланов – На щат във ВиК-Търговище има 2 души, и третият е служител на общ. 
Омуртаг, на които основната им задача (трасето е разделено на 3) е да обикалят трасето и да 
наблюдават по-малките, по-големите течове и нововъзникнали по-големи. Това се прави 
ежедневно. За тази цел, в помощ на тези трима души е изградена система, която позволява в 
реално време (мога да ви я покажа и тука на място) да се наблюдават всяка точка, в която има 
интернет връзка. Може да с наблюдава работата на двете помпени станции – Кънино и Кипилово и 
колко количество вода постъпва във водоема на гр. Омуртаг, съответно колко в момента се подава 
в гр. Омуртаг. Така че преди малко споменах тези 91 отстранени аварии. И тримата имат дневник 
и докладва на дежурния диспечер, ако е късно вечерта или сутрин на оперативката, която си прави 
ръководителя на ВиК-Омуртаг, къде в кой район има нещо което трябва да се отстранява 
незабавно.  
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А на темата, че имате 28 куб. – в гр. Омуртаг имаме 4 или 5 въздушника на високи места. 
Когато има промяна във водопровода във вертикално нагоре –отгоре се слага въздушник, а когато 
е обратно се слага оттоп. Имаме монтирани в града въздушници. Аз по същия начин мога да 
отговоря и на вашето питане, че като пуснете чешмата върти въздух, а когато няма вода водомера 
върти на обратно. Пак върти въздух. Направете го това. В момента няма вода, ще я пуснат след 40 
мин.  

д-р Метин Исмаил – Момент колеги. Също така кметовете и гражданството – да задаваме 
въпроси и да се изслушваме. Г-н Радев. 

Павел Радев – Г-н Миланов - благодаря ви за отговорите. Но не само аз мога да ви го кажа, 
инкасаторите не посещават домовете. Особено в зимния сезон се пишат наизуст. Твърдя го и 
заставам зад думите си.  

Явор Миланов – Напишете писмен сигнал. Ще бъде извършена проверка и ако има 
виновно лице ще понесе санкции.  

д-р Метин Исмаил – Възникнаха доста въпроси. Моля за тишина и спокойствие. Както 
споменах в момента задават въпрос общинските съветници, също така кметовете и гражданството. 
Седат Хасанов има думата.  

Седат Хасанов – Имам конкретен въпрос към г-н Миланов. Вярно ли е, че сте имали 
разговор с г-н Кмета и сте му казали да прекрати ремонтните дейности за II етап за 
водоснабдяването от Ястребино.  

Вторият ми въпрос е: Защо когато бъдат разкопани улиците в гр. Омуртаг от ВиК, просто 
не си довършват работите. Ние всички тука сме свидетели, че когато се разкопава в Търговище 
там веднага улиците биват асфалтирани, докато тука се хвърля малко пръст и пясък и само след 
един дъжд локвата е готова.  

Третият ми въпрос е: Имаме няколко улици, квартали в гр. Омуртаг, които се 
водоснабдяват с водопровод отгоре надолу. Когато пуснат водата в 5 ч. при нас тя идва в 8.30 и то 
за няма и 15-20 мин. Понякога пък въобще нямаме вода. Само водомера върти, а ние не 
получаваме никаква вода. Ние нямаме вода, а плащаме по 25-30 куб.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря ви г-н Хасанов. Да дадем думата на г-н Миланов за 
отговор. 

Явор Миланов – Никога не съм водил разговор с кмета да спре работите по II етап. Даже 
два пъти сме съгласували проекта. На темата въздух, както казах проверява се всеки сигнал.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря. Други общински съветници? Има думата Ердинч Алиев.  
Ердинч Алиев – Г-н Миланов, имам към вас два конкретни въпроса. Всички знаем, че 

главният водопровод Кипилово е основното водоснабдяване. Казахте, че е в окаяно състояние, но 
не казахте какво предвиждате, за да не се получи такова бедствено положение пак. 

Вторият ми въпрос е – казахте, че през 2010, 2011, 2012 г. ВиК е инвестирало над 500 хил. 
лв. за общ. Омуртаг доколкото разбрах. Въпросът ми е каква част от тези пари са инвестирани за 
обект Кипилово. Благодаря.  

Явор Миланов – Искахте да кажете във водоснабдителна система Кипилово, а не обект 
Кипилово. Парите инвестирани около малко над половин мил. са разделени така:  

- в проекта Ябланово - Вр. Кон - Звездица съгласно договор сключен между ВиК-
Търговище и общ. Омуртаг (договорите са два, гласувани са на общински съвети) знаете, че по 
първия договор са 116 хил. лв. и са посочени 15 организации от рода на детски градини, училища, 
сградата на общината и др. общински обекти, които оттогава досега (даже има два обекта, които  
вече са си изразходвали посочения лимит) не плащат вода. Основно казано, договорът е следният: 
общината закупува вода предварително и всеки месец ВиК сторнира от месечната сметка, която е  
изразходвала.  

Вторият договор е между община Омуртаг, Болница – Омуртаг и ВиК-Търговище. Към 
тогавашния момент задълженията на болницата бяха сериозни, които се покриха изцяло. И общо 
от двата договора към 30 септември всички имат да ползват около 115 хил. лв. (ако не ме лъже 
паметта). Това е по двата договора за решаване на проблема за Враникон – Звездица.  
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Останалата сума е изцяло за система Кипилово. Тя включва подмяна на помпени агрегати. 
На помпена станция Кипилово беше махнат най-старият помпен агрегат, който е голям - 3 пъти 
оразмерен (51 л/сек), който като се пускаше, ставаха чести аварии на напора на Кипилово. Който 
от вас е ходил на помпената станция – това се личи, тръбите просто гърмят като бомба и се цепят 
на 3м цели парчета. Просто изключихме тази помпа, монтирахме една малка – 8 литрова, и след 
като сменихме връзката между двигателя и самата помпа на останалите две, които са 25 литра.В 
момента имаме годишно не повече от 1-2 аварии на напора. Основните инвестиции са в помпена 
станция Кънино. Там подменихме два помпени агрегата от стария тип, който даваше 30 литра вода 
на 200 метра напор и харчеше 123 киловата. Заменихме го с подобен нов модел, помпа за сондаж, 
монтирана в мантел-кожух на равнището на пода на помпената станция, който дава същото 
количество вода за 75 киловата ток. Следващата, която монтирахме, която също наполовина дава 
същото количество вода на половината ток. Само от инвестицията в помпена станция Кънино сме 
реализирали икономия на ток като лева от порядъка на 150 лв. на ден. Сметнете го в годишен 
аспект. А иначе като сума освен помпите е сменена цялата арматура в помпена станция Кънино. 
Монтирани са Софт стартери за плавен пуск и плавен стоп на помпите, които внезапно спиране на 
тока не позволяват получаването на хидравличен удар, който в 90 % е случая за авариите, които 
трудно се установяват къде са и все по трудно се отстраняват. Беше изградена система СКАДА, с 
която наблюдаваме системата и в реално време виждаме от кой обект колко тръгват и в кой колко 
пристигат. И когато видим, че литрите намалеят насочваме тримата души от обхода в дадената 
област, където трябва да се търси евентуално появилата се нова авария. Реконструкцията на 
помпена станция Кънино е около 70 хил. лв. В тази връзка също крайната точка на система 
Кипилово – това е напорния водоем Лисец – 5 хил. кубика, две камери по 2.500.  

През 2011 и 2012 г. съответно бяха хидроизолирани отвътре със специален материал след 
проведени обществени поръчки. Двете камери не позволяват да тече вода. Вода нямаше, а те си 
текат. Вече не текат. Другото, което направихме в система Кипилово от водоема по посока с. 
Великденче (нося снимки – може да погледнете) – подменихме 300 метра от трасето. По време на 
подмяната открихме 9 скрити аварии, само за 300 метра. Всичките инвестиции са със собствени 
средства, със собствени сили. Тя е за около 16 хил. лв. без ДДС. Така, че смятайте ги. Не съм 
подготвен точно за такъв въпрос. Пропуснах, през 2011 г. юли в Стеврек имаше проливен дъжд, 
когато реката, която минава покрай помпена станция Кънино отнесе 3 прага. Едната тръба даже я 
намерихме след 2 месеца. Направихме аварийно възстановителни работи. Сменихме 
преминаванията с нови стоманени тръби. Имаше проектно проучване, изготвен проект. После 
фирма Строй Комерс изгради наново трите прага. За всичко това сме кандидатствали пред 
комисията за бедствия и авария. Не сме получили нито стотинка. Така че пак казвам, много 
сериозно гледаме на единствената алтернатива за водоснабдяването на гр. Омуртаг. Така, че това 
са ни силите. А как ще я поддържаме виждате.  

д-р Метин Исмаил – Благодаря на г-н Миланов. Ердинч Алиев някакви допълнителни 
въпроси да имате? Галина Иванова има думата.  

Галина Иванова – Уважаеми гости на извънредната ни 34-та сесия на ОбС-Омуртаг, дами 
и господа общински съветници. Казвам се Галина Иванова и съм общински съветник от ПП ГЕРБ. 
Тук от тази трибуна искам първо да благодаря на медиите, че са тук сред нас – затова, че ние само 
когато са те тук ние започваме на време работа на ОбС. Втората ми благодарност е към кметовете 
и кметските наместници на община Омуртаг. Много рядко, да не кажа почти никога, ние не сме ги 
виждали в този състав. И още една благодарност към служителите от училищата, които са днес 
тук на тази извънредна сесия. От това, което до момента чухме всичките тук, кой е виновен, кой 
какво е направил, ни стана ясно: и от отчета, който даде г-н Шабан и от това, което каза и 
началника на ВиК-Търговище. Хората са казали “помогни си сам, за да ти помогне и Господ”. 
Моето питане е директно към г-н Шабан. Още в първия ден, когато вие стъпихте в длъжност 
знаехте огромния проблем, който стоеше пред жителите на гр. Омуртаг. Това, че наистина не 
малко е направила общ. Омуртаг е факт, но мой въпрос е: защо общ. Омуртаг и имала ли е 
възможност да кандидатства по проект за смяна на старата амортизирана водопроводна мрежа от 

9 



Протокол №34 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 04.11.2013 г. от 10.00 ч. 
 

Кипилово - да се подмени, вместо да кандидатства за проекти, които не са от такова голямо 
значение за общината, тъй като всички знаем, че 80% от водата се губи точно от тази стара 
амортизирана мрежа. И  другото, което искам пак от тук да кажа, че правото на всеки един жител 
на общ. Омуртаг е да изказва своя протест при положение, че ние 18 дена по горните етажи на 
блоковете в гр.Омуртаг нямахме капка вода. И не искам, тъй като администратора - анонимен от 
общ. Омуртаг обвини ПП ГЕРБ, че застава и ръководи протестите, значи ние искам да уверя 
всички, че ние подкрепяме протестиращите заради това, че това тежко безводие, това мога да го 
кажа и безхаберие - няма повече да го търпим. Протестираме като граждани. Протестираме за 
това, че ни е отнето правото, елементарното да имаме вода. Благодаря ви и искам кмета да ми 
отговори. 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-жа Иванова. Искам да призова всички да задават по 
конкретни въпроси както казахме. Все пак изборите са доста далече, особено тия местните избори, 
така че няма смисъл да политизираме ситуацията и обстановката допълнително. Давам думата на 
г-н Шабан. Следващия ще бъде г-н Стайков, защото виждам, че иска думата. 

Неждет Шабан – Благодаря. Явно г-жа Иванова от ПП ГЕРБ не слуша и все още не сме в 
час. Въпреки, че колко години сте общински съветник от ПП ГЕРБ не сме влезнали в час. Преди 
малко колегата Метин Исмаил изчете древния ред – 1 т. беше относно Кипилово, а 2 т. беше 
относно Ястребино. И моя доклад  беше относно въпроса Кипилово, а не Ястребино! Сега след 
малко ще взема отношение по темата Ястребино, за да разясня за какво точно става на въпрос. Но 
проблема е 60-годишен и ние сме на път да го решим и вие го знаете. Вие също сте гласували 
заедно с нас, с всичките други съветници от другите политически партии за да се реши този 
въпрос от яз. Ястребино. Задавате въпроса, защо общ. Омуртаг не сме направили или дали сме 
направили необходимото да кандидатстваме за Кипилово? Имало ли е възможност да 
кандидатстваме за Кипилово. Вие знаете ли, ако трябва да се подмени цялостно системата на 
Киепилово на каква стойност това нещо може да се случи? Стойността е 16 мил. лв., даже може би 
и 17 мил. лв.  

Другият момент е следният, че системата е актив на ВиК дружеството, а не на общината. А 
системата, която се изгражда от Ястребино е актив на общината и ще бъде предоставено за 
стопанисване на оператора ВиК-Търговище. Задавам следния въпрос. Вие бяхте в управлението на 
страната, защо не сте го направили? Защо не сте го направили? Конкретно във втория ми доклад, 
аз съм посочил нещата, които не са се случили в рамките на тези 3 г. и половина от както вие сте 
били в управлението на държавата. Нали претендирате затова, че трябва да се решава проблема с 
водоснабдяването, претендирате затова, че едва ли не вие сте водачи на протестите от ПП ГЕРБ.  

Галина Иванова – Не сме! Не сме! 
Неждет Шабан - А пък в един момент казвате - ама защо вие общината? Ами вие не сте ли 

в състава на общинския съвет, защо до сега не сте направили нито едно предложение за проектни 
дейности за Киполово? Нито едно предложение! Къде е бил бившия областен управител. 

Галина Иванова – Защото вие винаги казвахте, че сами ще си решите проблема! 
Неждет Шабан - Къде е бил бившия областен управител, защо не е оказал съдействие? 
Галина Иванова – Защото вие сами казвахте, че ще решите проблема. 
Неждет Шабан - Искам да кажа и следното нещо – не трябва нещата да се политизират. 

Нека да си изчета доклада за Ястребино и оттам насетне всеки един да вземе отношение по тази 
тема. Искам също така, като кмет да направя още едно доуточнение, че откакто съм кмет на 
община Омуртаг винаги състава на ОбС ме е подкрепял за всички предложения с позицията „ЗА”. 
„ЗА” за всяко едно решение. Така че никой няма в моментната ситуация оправданието да казва 
„ама вие защо не сте го направили това или онова”. Каквото аз съм предложил като кмет на 
общината на 95 % мога да кажа, че в продължение на 5 г. и половина са се приемали моите 
предложения и са съставяли реални решения. Което означава, че въпреки конюнктурната ситуация 
в държавата, едните са управляващи, а другите са опозиция, в Омуртаг се получаваше така, че 
всички работим заедно – и БСП и ГЕРБ и ДПС. Това е неоспорим факт, погледнете протоколите от 
заседанията на общинския съвет и ще видите за какво става въпрос. Благодаря ви за вниманието.  
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д-р Метин Исмаил – Благодаря на г-н Неждет Шабан. Искам да помоля залата да не 
влизаме в пререкания и да се изслушваме. В момента, който някой говори другия да го слуша. Г-н 
Стайков нарушавам реда. Така както споменах трябваше и кметовете, понеже  г-н Стайков е бивш 
общински съветник и има така известно преимущество. Г-н Стайков има думата. 

Митко Стайков – Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н депутат, уважаеми г-н 
областен управител, уважаеми граждани, уважаеми общински съветници. Вземам думата, защото 
беше намесено моето име и ПП ГЕРБ. Първо искам да призова да се огледате. Тука освен 
общинските съветници са събрани всички кметове и всички директори на детски градини, които са 
били поканени, задължени да бъдат тук. Къде са гражданите, които протестираха? Няма ги! Второ 
- кмета спекулира, че ПП ГЕРБ стои зад протестите и тя ги ръководи. Не, не е така, г-н кмете. Ние 
не политизираме нещата. Защо? - Защото аз живея тук, защото всички тука които са, дори от ПП 
ГЕРБ и всички от другите партии живеят тук, и те страдат, а не Вие. По отношение на това какво 
сме направили? Ако вие не бяхте Кмет щяхме да докараме и водата! Това го казвам директно и 
най-отговорно. Защото вие не искате някой друг да свърши нещо вместо вас. И тука заблуждавате 
всички, цялата общественост, че сте направили нещо. 300 000 лв. за Врани кон, Звездица и 
Ябланово. Пълни глупости – инвестиции. Това е авансово платена вода от вас, което сега не се 
плаща. Това не е инвестиция, г-н кмете. ….. Вие казахте, аз ще се оправя сам. Водата не е 
политика. Тя е за всички нас. …. 

д-р Метин Исмаил – Г-н Стайков, ще бъда принуден да ви прекъсна. Сега да дадем думата 
на г-н Шабан, защото доста дълго дадохме възможност за г-н Стайков да говори. Спомням си, 
имаше период, когато той беше областен управител. Пак така всички кметове бяха тука, 
съветниците в началото на мандата, тогава лично аз от тази трибуна казах, че няма причина да 
дойде водата в Омуртаг. Протоколите са тука. Казах, че областния управител е от Омуртаг, тук 
беше и бившия народен представител - тогава присъстваше също, тогава така казахме. И така, 
както тук спомена и г-н Шабан и Галина Иванова говори в този смисъл, всички решения свързани 
с водата, и всички предложения са гласувани от всички, така че не може да се говори, че 
общинския съвет, т.е. и общината не работи по този въпрос. И моля да не политизираме въпроса. 
Сутринта, когато аз влизах в сградата на общината направих една кратка среща с протестиращите. 
Помолих ги да влязат. Те имаха някакви аргументи, които не ми ги казаха и изразиха такова 
мнение, че в момента мислят дали да влязат или не. Така че, г-н Стайков, не вината е наша. 
Можете да влезете в контакт с тях и да попитате, аз им казах – ще бъде добре вие да присъствате, 
съответно да си зададете въпросите, защото областният управител ще бъде там, ще има народни 
представители, ще присъства и Явор Миланов. Така че аз не виждам причина те да не бъдат тук. А 
това, че кметовете са тук, това че има и други граждани, е добре. Не виждам критика в това 
отношение да търпим ние общината. А сега давам думата на г-н Неждет Шабан. 

Неждет Шабан – Аз първо искам да благодаря на г-н Стайков за всичко, което каза. Може 
би до определена степен вие сте прав. Но аз както преди малко казах ,че аз съм човек, който 
боравя с числа, данни и факти. И за това не трябва да се спекулира по такъв начин. Значи има 
конкретно споразумение между общ. Омуртаг и ВиК, където община Омуртаг осигурява 300 000 
лв. за решаване на проблема във Врани кон и Звездица. Така ли е, г-н заместник кмет? След малко, 
ако искате можем да направим ксерокопие на това споразумение и да го видите. Може да 
запознаем също така и тука присъстващите. Другият момент е следният, че от началото на мандата 
ми от предходния мандат сме решили проблеми, свързани с допълнително водоснабдяване на 
населени места - близо в 10 населени места. Общата инвестиция е 1 млн. лв., като се има и в 
предвид тези 2 млн. лв., които ги вливаме от общинския бюджет за II етап. Това е красноречив 
факт, че нещата се случват. Но какво аз искам да кажа друго? – Вие бяхте съветник, нали така? 
Предходния мандат. И аз имам спомени, че винаги гласувахте „ЗА” предложенията на кмета. Сега 
в един момент тръгвате и си противоречите на взетите решения. Нали? Няма смисъл от коментари, 
защото фактите са си факти и протоколите са тука налице в общинска администрация. Следващия 
момент е следният, че Галя Иванова също е съветник от ПП  ГЕРБ и винаги на 95 % вие сте 
подкрепяли предложенията на кмета на общината, за което аз ви благодаря. Но аз искам да 
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направя едно друго доуточнение – преди малко казах, че нещата съм ги отразил в доклада за II-я 
етап. Имайте търпение и ще видите какво е изписано там. Тези неща, които ги говори г-н Стайков, 
за срещата с Борисов и за другите неща всичките са описани тук в тази докладна. Но факт е, че аз 
съм пуснал писмо и молба за оказване на съдействие за решаването на проблема за II етап 
Ястребино – Омуртаг до министър Дянков и резултатът е нулев. След това също така по време на 
управлението на ГЕРБ съм пуснал писмо до г-н Росен Плевнелиев - тогавашен министър на 
регионалното развитие и резултатът пак е нулев. И най накрая какво се случи това да кажа, за да 
знаят хората. Защото една голяма част от хората щом са ме избрали имат някакво доверие и знаят, 
че единственото което не правя е - НЕ ЛЪЖА. Мога да бъда всякакъв и да ме наричат всякак, но 
никой до сега не ме е наричал лъжец и фактите са красноречиви, че по време на местните избори 
хората са дали подкрепата за Неждет Шабан. Защото са имали доверие в него, че той ще реши 
проблемите, но на базата на възможностите. Защото тука говорим за възможности, не само за 
решаване на проблеми, защото кметът не е един „вълшебник с една вълшебна магическа пръчка” 
да реши абсолютно всички проблеми. И като се има в предвид цялостната картина и фона на 
държавата и финансовата криза става ясно, че тези 3 мл. лв., които ние сме ги влели това е много 
голяма сума за водоснабдяването по населени места и по конкретно включвам II етап, защото ще 
направя една съпоставка и сравнение с това, което каза шефа на ВиК Търговище. Той каза, че нали 
около 400 или 500 000 лева за 5 г. и половина говорим. Не говоря за 1 г., не говоря за 2 г. За 5 г. и 
половина сумата е 3 млн. и половина от общинския бюджет. 3 млн. - да бъда точен. Но аз искам 
тук хората да знаят истината. Когато трябваше да се открие пътя Веренци, не Веренци извинявам 
се Омуртаг – Менгишево вие сте запознат г-н бивш областен управител. Вие тогава бяхте областен 
управител и ми звъннахте по телефона и ми казвахте – така и така трябва да направим 
организацията и да посрещнем г-н Бойко Борисов - министър председател на Република България. 
И ние направихме всичко необходимо и го посрещнахме и рязахме лентата на този път, където 
ставаше въпрос за инвестиция в порядъка на около 13 млн. лв. Аз го поканих в моя кабинет, ако се 
сещате. Зам. кмета беше заедно с мене. Аз го поканих в моя кабинет и аз…    

 Митко Стайков – Недейте говори глупости. Няма да лъжете. Няма да манипулирате 
хората… 

д-р Метин Исмаил – Г-н Стайков нямате думата! 
Неждет Шабан – Добре значи вижте сега … Тука сме се събрали така да се каже 

интелигентни хора. Да се успокоим малко. Няма смисъл от чак толкова много нерви и от чак 
толкова много напрежение. Разбирате ли? Малко се успокойте, били сте областен управител 
имайте уважението и малко се успокойте. 

Митко Стайков – Г-н Танер Али е тук. Община Антоново е на 29 км. от тук. Там има вода. 
д-р Метин Исмаил – Г-н Стайков след малко ще дам думата и на г-н Танер Али. Искам да 

ви помоля да седнете, ако имате въпроси задавате въпросите и ще ви се отговаря. 
Неждет Шабан – За това казвам, че говоря с факти и с данни. Ето тука има Изх.№94-03-

296/29.10.2013 г. до Петър Иванов Чечев, до Станислава Иванова Христова. Уважаеми г-н Чечев, 
уважаеми г-жо Христова  на 04.11.2013 г. понеделник от 10:00 ч. в заседателната зала община 
Омуртаг ще се проведе извънредно заседание на общинския съвет Омуртаг при следния дневен 
ред: 1 – Информация относно създалата  се кризисна ситуация, свързано с водоснабдяването на гр. 
Омуртаг; 2 – Доклад относно обект допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино 
I-ви и II-ри етап. Каним вас и ваши представители от групата на протестиращите да вземат участие 
в дискусиите и разискването по проблемите с водоснабдяването на гр. Омуртаг. Предвид малкия 
капацитет на залата, в която заседава общинския съвет и предвид това, че ще присъстват 
общински съветници, общински служители, кметове по населени места, граждани и медийни 
представители Ви молим да присъствате в допустим състав. С уважение Неждет Шабан. Ето това 
са конкретните факти.  

Друго, което искам да кажа – тука нали споменахте за Врани кон, това го казах, да. За II етап, 
когато става въпрос, мисля че има протокол за проекта, по-конкретно където този проект е 
подписан с ОСОБЕНО МНЕНИЕ от представителя на ВиК дружеството Търговище. ОСОБЕНО 
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МНЕНИЕ при започването на самия проект. Имаше комисия в общинска администрация и можем 
да изкараме протоколите, за да се види за какво става въпрос. И  аз искам днеска малко така да се 
поуспокоим и да не се политизират нещата, ами нещата да се кажат едно към едно. Едно към едно 
да се кажат както съм направил аз в моята докладна, където съм ги отразил тези неща, срещата с 
Бойко Борисов, срещата и с другите министри, и всичко това е отразено тук в тази докладна и 
няма смисъл от напрежение, и няма смисъл от нападки или пък да речем някой да се опитва 
неоснователно да опонира на този или онзи. Благодаря. 

д-р Метин Исмаил – Благодаря на г-н Неждет Шабан. Искам да помоля цялата зала още 
веднъж, включително и г-н Стайков, когато някой говори другия да го изслушва. След като има 
въпроси заседанието най-вероятно ще продължи малко по-дълго, но ви воля да се изслушваме без 
да създаваме такава ситуация, тука да го превръщаме на казано образно „говоримо”. Сега в 
момента има думата, казахме следват кметовете и кметски наместници. Кмета на Обител има 
думата. 

Исмет Ереджебов (кмет на с. Обител) – Аз взимам думата, за да се поуспокоят малко 
страстите.  Имам един въпрос към управителя на ВиК. Най-вероятно той знае какви са загубите по 
вътрешната водопроводна мрежа. Обител, доколкото ми е известно, е едно от селата, в което се 
губи най-много вода. Говорим за порядъка над 80%. Аз много съм доволен от началника на ВиК-
Омуртаг, във връзка с ремонтните работи, с течовете, които имаме и т.н. Но въпроса ми е 
следният: тези течове и тези загуби на вода политика ли са на ВиК-Търговище, за да компенсират 
по някакъв начин икономията на електричеството. Това ми е въпроса, защото миналия месец, 
когато водата течеше в реката имахме изкуствен режим на недостиг на водата. Благодаря ви. 

д-р Метин Исмаил – Благодаря на г-н кмета на Обител, обаче искам да ви помоля да се 
съсредоточим върху темата. Темата днеска, както каза и господин кмета е: – информация относно 
създалата се кризисна ситуация, свързано с водоснабдяването на гр. Омуртаг. Във втората точка 
ще става въпрос за Ястребино. Кметът ще има думата след малко. Но тук ще направя едно 
изключение и ще дам думата на г-н Миланов накратко да отговори.  

Явор Миланов - Ще предам на г-н Панайотов, че сте много доволен от него, макар че аз 
съм останал с друго впечатление, че не сте доволен от него – не точно вие. Не е политика да 
правим изкуствен режим, а водата да тече в реката както казвате. Ако имате конкретни данни за 
конкретен период ще бъде проверено и виновникът ще бъде наказан. Нали, все пак искам да 
уточня, че в обособена територия на ВиК-Търговище има 154 населени места. Три града и 151 
села, от които 10 са под 10 жители. Няма как управителя, колкото и да се опитва да знае ежечасно, 
ежеминутно в кое населено място какъв е дадения ВиК проблем. Затова си има техници, за това си 
има ръководители на райони и водомайстори по селата. Ако имате конкретен сигнал, ще го 
проверим. Но на въпроса – няма такава политика и никога не трябва да има такава политика.  

д-р Метин Исмаил - Благодаря на господин Миланов. Сега има думата г-н Мехмедов – 
зам. кмет на общината. 

Инж. Мехмед Мехмедов - Уважаеми дами и господа. На въпроса на г-жа Иванова, какво 
правят кметовете на населените места и част от общинска администрация. Г-жа Иванова слушате 
ли ме?  

Галя Иванова - Не попитах какво правят. Благодарих им, че са тука. 
Инж. Мехмед Мехмедов - Съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет те са 

задължени да участват в заседанията на Общински съвет. Както кметовете на населените места, 
така и общинска администрация, така и всички директори. Вие знаете, че заседанията на ОбС са 
открити, всички граждани имат право да присъстват да задават въпроси, единствено нямат право 
да гласуват. Благодаря. 

Галя Иванова – Г-н Мехмедов, аз благодарих, не питам какво правят тука, а им 
благодарих, че са тука.  

д-р Метин Исмаил – Г-жа Иванова, нали се разбрахме след като ви се даде думата, тогава 
да вземете отношение, трябва да спазваме някакъв ред.    

Галя Иванова - Да! Извинявам се!  
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д-р Метин Исмаил - Кметовете искат ли да вземат отношение. Защото виждам, че при 
гражданството също възникнаха въпроси. И искам кметовете и кметските наместници ако имат 
въпроси свързани с кризисната ситуация да задават. А за кризисната ситуация, там говорим за 
водопровода Кипилово. Да, давам думата на кмета на с. Камбурово.  

Юбейдет Исмаилов (кмет на с. Камбурово) - Имам въпрос към г-н Миланов – през събота 
и неделя има ли аварийна група. Както при колегата, при мен се получи същия проблем. През 
лятото - върхова енергия да не се включват помпите и да не работят помпите имало ли е 
нареждане от ваша страна към ВиК майсторите? Ще посоча и друг пример: малко преди МИ 2011, 
проблема за рова, който прочиства водата от яз. Царевци към с. Камбурово. Ще може ли да се 
изясни какво се получи  тогава, защо ни накараха да сменим този пясък. Просто водата за 
с.Камбурово беше спряна. Може би сме единственото населено място, където нямам проблеми с 
водата. Водата я изтърваме, и се играят някакви игри, които на мен не са ми ясни. Благодаря ви 
предварително! 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-н кмета. Преди да отговорите на въпросите г-н 
Миланов, искам да помоля кметовете все пак. Ще направим едно отделно заседание, където всеки 
кмет поотделно да си постави въпросите за населеното място. Искам просто да се съсредоточим 
върху кризисната ситуация. Така, че дори няма смисъл г-н Миланов да отговори на въпроса на 
кмета на с. Камбурово. Ако има други въпроси от страна на кметовете, ако не преминаваме към 
гражданството. Да имате думата. 

Петър Петров  - Искам да ви кажа, че годините са ми много. Аз съм участник в 
прекарването на водопровода Кипилово – Омуртаг. Бяха 50 човека войници с един майор Василев 
- специалист, който беше по водоснабдяването. Два автомобила му давах всеки ден да извозва 
войниците до Кипилово и обратно. Един ден ми каза: Утре прати автомобилите двата без мен. 
Отива каза до Партийния комитет викат ме за водата. Идва човекът на следващия ден и казва “Вие 
в Омуртаг никога няма да имате вода, защото я управляват обущари и шивачи. Аз им предлагам 
казва от Кипилово със стоманени тръби направо през Лисец, директно водата в Омуртаг. 33 
километра е разстоянието”. Обаче те са помислили, че той ги лъже и иска да вземе парите и човека 
беше разочарован, че нашите хора не го разбраха. Сега тези хора не са виновни, че града няма 
вода. Водата се знаеше от 40-50 години. Мисълта ми е, че туй момченце там, което стой до 
Областния управител, просто се чудя на него. Не го знам на колко години и какъв специалист е. 
Той трябваше за тези години да направи проект от Кипилово и да се подменят тръбите. Хубави 
тръби, да има вода в града. Да не се мъчат хората да могат да се изкъпят. А той нищо не прави. 
Само чакат месеца да надпишат 40, 50, 60, 70 кубика. Знаеш ли какво прави това момченце? 
Четири пъти подред отивам при него, той се крие, не ма приема. Това същото момченце. Долу 
секретарката ме гледа и се запознахме и ме пита от къде съм и аз казвам от Стеврек, кажи му да ме 
приеме. Нека ме приеме от Стеврек съм, лъжа. И тя говори с него и ми казва, че има съвещание, 
чакай. Ще свърши съвещанието и ще те приеме. И какво става, свършва съвещанието и той не ме 
приема, а от другата врата си е отишъл. …… 

д-р Метин Исмаил - Ако имате въпрос, моля да оформите въпроса. Ясна е ситуацията. Да, 
господин Куртев, малко по-близо до микрофона, за да се чува.  

Крум Куртев - Казвам се Крум Куртев. Не представлявам никаква партия, представлявам 
лично себе си. Това, което искам да кажа засяга не само жителите на Омуртаг, а жителите на 
цялата община Омуртаг. Стратегията навремето, която беше приета за водоснабдяването на 
община Омуртаг. …. И при 40 литра дебит ние говорим за режим в Омуртаг. Уважаеми господа, за 
съществуването на нормално на един човек му се полагат по норматив 150 литра вода на ден. 
Слушайте ме хубаво. Това значи, ако ние сме 10 000 души в Омуртаг, ние сме по-малко пет, шест 
хиляди, но ще говоря на база 10 000, че по лесно се изчислява. Това са 1500 кубика вода, която 
трябва да дойде. … Двадесет и четири часа имат 86 400 секунди, така 86 400 секунди по 40 литра 
вода и ще получите грубо около 3 456 000 кубика. При необходимост на Омуртаг, ако я 
използваме както в Европа говорят, че басейни имали и т.н., ние трябва да се къпем дори и на 
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площада да има баня, за да се къпем. В Кипилово в най-лошия период в годините от 17 литра 
надолу не е падала.  
Следващия въпрос - г-н Миланов, нямало алтернатива за Омуртаг. Това не е вярно! Стратегия за 
водоснабдяване на Омуртаг и  района има! Стратегията е изготвена още през 1989 година. Връщам 
малко назад, ще извинявате много накратко с изграждането на два дълбоки сондажа в района на 
Голямо Соколово. Водопровод и вода идеално чиста, полу минерализирана, дори бих могъл да 
кажа. Съоръженията в груб строеж и тръбите са докарани под Божурките надолу. Някой, който 
пътува. недейте да говорите, моля ви се. Това, което ви казвам, това е истина. Ако някой пътува 
като погледнете така в дясно долу в трапа от там се вижда и помпената станция и водоема се 
вижда. Във Въбел е изградена Помпената станция и водоема. Водоема във Въбел е напълнен с 
вода от дълбокия сондаж в Голямо Соколово. Там са два сондажа около километър надолу, където 
някой казва че нямало вода там. Вода в изобилие. Вода, която се влияе нито от киша, нито от 
суша. Вода идеално чиста. Дори някои работи, които се носят така в пространството: виждате ли 
че тази вода имала МАНГАН. Тази вода няма никакъв манган. Всички протоколи и изследвания 
бях в тази служба и много съжалявам, че не съм си копирал тези материали. Не съм знаел, че 
някога ще ми потрябват. Единственото, което е доказано и то при лабораторни условия е, че има 
много лек привкус и на мирис по точно на сяра. Защото водата излиза от 1000 метра дълбочина. 
Но този въпрос е решен веднага още при самото изпълнение. Първи изравнител, изравнител това е 
водоема, който е на най-високата част, горе над Голямо Соколово. Там е направена и работеше. 
аерозонна инсталация. Какво представлява тази аерозонна инсталация: водата която се помпеше 
от дълбокия сондаж изкачва баира нагоре и на най – висока част има изградено нещо като душове. 
Не тече направо, а минава като през душове. 40 дрънчела се казва. А водата, която минава преди 
дрънчела съм я поднасял на най-малко 10 човека и след като отпият съм ги питал. Никой не можа 
да каже дали мирише на сяра. Водопровода е изграден от стоманени тръби.  

д-р Метин Исмаил – Г-н Куртев, малко по кратко, ако обичате. Защото има и други 
въпроси.         

Крум Куртев - Свършвам! Аз мисля , че от това по-важно няма. Защото ще го свържа защо 
говоря за Голямо Соколово. Защото г-н Миланов каза, че нямало алтернатива. Нищо подобно. 
Алтернативата я има. Няма друг град, друго населено място, която да има тази алтернатива. Каква 
е идеята? Тази вода, ако беше дошла в Омуртаг, това са 80 литра в секунда. Помпите така бяха 
изчислели. Ако се сложат нови помпи тръбите ще поемат и 100 л/с …. Ние ще водоснабдим не 
само Омуртаг града, а цялото Герлово, без никакви, кой знае какви усилия. Водата е в изобилие. 
Обаче, няма да спомена, защо и как … нямаше средства. Аз задавам въпрос, колко пари …. ВиК – 
Търговище, колко пъти е поставил този въпрос пред депутати или пред Парламента. Така, ако 
някой иска да ме опонира и за Ястребино, ще ви кажа много интересни работи. Които са 
абсолютни истини, ако някой иска да ме опонира. каня го на разговор не в тесен кръг, който желае 
ще ви предем много работи. Всичко е минало през моите ръце. Всички протоколи са минавали 
през моите ръце. Съжалявам, че не съм си ги преснел, защото сега се говорят други работи. 
Благодаря ви за сега. 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-н Куртев! Г-н Миланов, някакъв отговор по тези 
въпроси. 

Явор Миланов - На първия г-н, най-възрастния участник в строителството. Не знам къде е 
ходил да се среща с мене, но аз го виждам днеска за първи път. Приемния ми ден е в сряда от 
10.00-11.00 часа. Никога не съм бягал, камо ли да се крия от някого. Завършил съм ВИАС и съм 
строителен инженер. Той ме попита какво ми е образованието. Със сигурност е по-високо от 
неговото. Така че на тази тема мога да споря с много хора дали имам образование или не. В 
момента завършвам трета магистратура финанси. Така че много е хубаво да обиждаш някой, но 
уважавам ви годините. Само това. На 46 години съм.  

На г-н Куртев за системата Голямо Соколово, мога да кажа следното. Той кмета ще го 
спомене след малко в Ястребино ІІ, ІІ част. Ниска и средна зона водоемите, които са изградени в 
град Омуртаг, сигурно ги знаете къде са. Те са от система Голямо Соколово. Те в момента ще 
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влязат в употреба, града ще бъде разделен на три, когато заработи водопровода от Ястребино и се 
завърши вторият етап на Ястребино ІІ, който в момента общината изгражда със собствени 
средства. А защо е изоставен проекта Голямо Соколово, съжалявам тогава съм бил още студент, 
когато са го изоставили. Не знам. На темата много ли или малко 40 литра от Кипилово, те тръгват 
43 литра от Кипилово, а в Омуртаг стигат 30 литра. 14 литра са загуби по 42 километра 
водопровод. И към тях трябва да прибавим малко повече от 70% загуби във вътрешна 
водопроводна мрежа на град Омуртаг. За това не стига водата за град Омуртаг. Сметката е още по 
лесна, защото при последното преброяване е около 7 600 човека в град Омуртаг. Нормите са малко 
изменени, не са 150, 120 литра са. Така, че още по малко вода трябва. Ако не тече система 
Кипилово и нямаме загуби във вътрешна водопроводна мрежа, тази вода ще ви стига за 24 часа. 
Това мога да ви отговоря.  

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-н Миланов и на гражданите които зададоха въпроси. 
Тук при мен има един въпрос от господин Стоян Цветанов Стоянов и искам да помоля понеже 
времето напредва и не само за това, а за това защото  има преплитане на въпросите. Нека да чуем 
господин Неждет Шабан по отношение на втора точка: доклад относно обект „Допълнително 
водоснабдяване от яз. Ястребино” и след това да продължим с въпросите. На г-н Стоянов ще му 
дам възможност да си зададе въпроса, след като чуем доклада на Неждет Шабан. Ако сте съгласни 
нека да преминем към 2 т., защото така се задържаме в първа, без да правим никакво движение в 
дневния ред. Съгласни ли сте колеги?  Който е съгласен моля да гласува. Гласуват само 
общинските съветници.  

 
За –                                             Против – 0                               Въздържали се – 0 

                                                                  Приема се! 
 
Преминаваме към 2 т. - Доклад относно обект „Допълнително водоснабдяване на град 

Омуртаг от яз. Ястребино” - І- ви и ІІ-ри етап. Г-н Неждет Шабан има думата.  
  
Неждет Шабан -  Благодаря. Понеже този доклад обхваща близо около 10 годишен период, 

ще ви помоля за малко търпение. Бих искал сега да пристъпя към даване на яснота относно 
Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от яз. Ястребино” - І- ви и ІІ-ри етап. ІІ-ри етап е 
ангажимент на Общ. Омуртаг и е финансиран от общинския бюджет.  

Доклад  
от Неждет Джевдет Шабан 

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: ”ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА гр. 

ОМУРТАГ ОТ яз. ЯСТРЕБИНО” 
Настоящият доклад е изготвен и се представя на Общински съвет-Омуртаг във връзка с 

наболелия проблем по водоснабдяването на град Омуртаг. 
Първо искам да Ви обърна внимание, че аз съм кмет на Община Омуртаг от 07.11.2007 г. 
Обект „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. Ястребино”, е разделен на два 

етапа. Финансирането от ПРООН се отнася за първи етап, който представлява изграждане на 
гравитачен водопровод от ПСПВ с. Ястребино до ПС-Омуртаг І-ви подем, с дължина около 17 км. 

 Вторият етап включва изграждане на Помпена станция “Омуртаг” І-ви подем, напорен 
водопровод, Помпена станция ІІ-ри подем, Напорен резервоар 2500м3 ниска зона, Напорен 
резервоар 2500м3 средна зона, Напорен водопровод от ниска зона до средна зона, както и 
изграждане на връзка на съществуващ стоманен водопровод с водоем 5000 м3 висока зона. 

Относно:  ПЪРВИ ЕТАП 
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През 2002 г. Община Омуртаг кандидатства пред Националния съвет за сътрудничество по 
етнически и демографски въпроси, пред Министерски съвет по програма “ФАР” по проект: 
”Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население“, 
осъществяван с подкрепата на програмата на ООН за развитие на България с обект : 
“Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг с водоизточник от с. Голямо Соколово “. 

 През 2004 г. се прави промяна във водоизточника, а именно заменя се обект: 
“Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг с водоизточник от с. Голямо Соколово“, с 
“Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино”. Промяната е извършена по 
следния начин: 

Тук до мен е папката, ако искате мога да изкарам и документите за да придобиете престава, 
кой какво е искал, кой какво е подписал.  

С Решение № 149/05.07.2004г. Общински съвет-Омуртаг възлага на Кмета на общината да 
разработи работен проект “Допълнително водоснабдяване на община Омуртаг от язовир 
Ястребино” и да потърси възможност за финансирането му от Национално-етническия 
демографски фонд и от другите европейски национални източници. 

С Решение № 150/05.07.2004г. Общински съвет-Омуртаг препотвърждава изграждане на 
проекта “Допълнително водоснабдяване от с.Голямо Соколово”. 

Има ли нужда да показвам документите? Реално погледнато взима се решение да се 
разработи работен проект “Допълнително водоснабдяване на община Омуртаг от язовир 
Ястребино” и да се потърси възможност за финансирането му от Национално-етническия 
демографски фонд. И второто решение на Общински съвет-Омуртаг, е че препотвърждава 
изграждане на проекта “Допълнително водоснабдяване от с.Голямо Соколово”. Никой не казва, че 
общината се отказва от с. Голямо Соколово. Тук искам да наблегна на този момент, затова защото 
доста се спекулира по тази тема.  

Във връзка с отправено предложение, в Община Омуртаг е получено писмо вх.№ 91-00-
512/13.07.2004г. от Директора на проекта, с което писмо се изисква доклад, включващ:  

* обосновка за смяната на източника на водоснабдяване, включваща технико-икономически 
доклад, съпоставящ показателите на двата варианта на водоснабдяване (Г.Соколово-Омуртаг и 
яз.Ястребино-Омуртаг), технически експертизи и становища; 

* степен на завършеност на обект “Водоснабдителна система яз.Ястребино”. Финансова 
осигуреност на обекта; 

* степен на проектната готовност за частта/етапа “Антоново-Омуртаг”; 
* предварителна строителна стойност на частта/етапа “Антоново-Омуртаг” и възможност за 

изпълнение в рамките на бюджета по проект “Урбанизация”; 
* график за изпълнение на проектирането и съгласувателните процедури в съответствие със 

ЗУТ и действащата нормативна уредба, на частта/етапа “Антоново-Омуртаг”, до издаване на 
строително разрешение; 

*етапност и график на изпълнение на СМР. Обособяване на самостоятелно изпълнение и 
приемане в съответствие на ЗУТ и действащата нормативна уредба на частта/етапа “Антоново-
Омуртаг” в рамките на изпълнение на проект “Урбанизация”. Възможност за експлоатация на 
частта/етапа до края на 2006г.,  

По молба на кмета на Община Омуртаг - Енвер Ахмед, който предоставя работни проекти 
за обект “Питейно водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино”, на 27.07.2004г. е проведено 
заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Област Търговище. Съгласно 
Протокол 1/27.07.2004г. е взето решение, с което се приема актуализацията на инвестиционния 
проект на обект “Питейно водоснабдяване на град Омуртаг от язовир Ястребино” с направените 
препоръки и предлага на Областния управител на област Търговище да го одобри.    

С Разрешение за строеж № 1/27.07.2004г. Областният Управител на област Търговище 
разрешава извършване на строително-монтажни работи за обект “Питейно водоснабдяване на 
град Омуртаг от язовир Ястребино”. 
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С Писмо изх.№ 91-00-568/02.08.2004г. и Писмо изх.№ 03-00-03/10.09.2004г. Кмета на 
Община Омуртаг и Кмета на Община Антоново правят предложение до Председателя на 
националния управителен комитет на проект Phare BG 0204.01 за промяна на водоизточника на 
обект “Водоснабдяване на община Омуртаг”. Посочени са: технико-икономическа обосновка, 
хидроложки качества, социално-икономическа необходимост, проектна готовност, 
експлоатационна обосновка, както и необходимост за допълнително финансово обезпечаване на 
обект “Водоснабдяване на община Омуртаг от водоснабдителна система язовир Ястребино”.  

На 11.11.2004 год.  Община Омуртаг сключва Договор с „БГ- Строй” ООД гр.Кърджали за 
изработване на инвестиционни проекти за „Водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. Ястребино”- І 
етап: Гравитачен водопровод от ПСПВ Ястребино до ПС Омуртаг. В договора е указано при 
разработването на проектите да се използват нови видове материали в т.ч. и на тръби полиетилен 
висока плътност за трасе на гравитачния водопровод. 

На 09.05.2005 год. Програмата на ООН за развитие сключва Договор № 05-016-POG с 
Консорциум „Астика-М” за изършване на строително монтажни работи на допълнителна 
водоснабдителна система на Омуртаг от яз.Ястребино на стойност 1 677 324,71 евро. 

От страна на ПРООН се сключва и Договор № 05-017-POG от 09.05.2005г. с Консорциум 
“СНИК” ЕООД да извърши услуги по надзор на Строителство на допълнителна водоснабдителна 
система на Омуртаг от язовир Ястребино, който договор е на стойност 39 975,00 евро.       

Същевременно на 28.02.2005г. е сключен договор с “Омуртаг-инвест” ЕООД за извършване 
на необходимите действия по подготовка и организиране за отпочване на строителството на 
обекта, проучване на статута на поземлените имоти, през които преминава трасето на 
водопровода, както и осъществяване на координацията по проекта. Договорът е на стойност 
10300лв. 

На 09.06.2005 год. в гр.Омуртаг е проведена работна среща между Община Омуртаг, 
представители на проект „Урбанизация”, проектант, строител, строителен надзор във връзка със 
стартирането на строителството на обект „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
яз.Ястребино”. Взети са няколко решения, част от които: на 17.06.2005 год. да започне 
изпълнението на строителните работи на обекта с подписването на съответните строителни книжа 
от изпълнител, надзорник и общините Омуртаг и Антоново в съответствие с договора за 
строителство и нормативната уредба. Преди започване и по време на строителството Община 
Омуртаг и Община Антоново да съблюдават спазването на разпоредбите на ЗУТ и нормативната 
уредба. До 17 юни 2005г. Община Омуртаг да сключи договор за авторски надзор. 

С Молба изх.№ 06-24-057/09.06.2005г. Кмета на община Омуртаг - Енвер Ахмед внася за 
разглеждане ПУП и работен проект за обект “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
яз.Ястребино”. С Протокол № 2/10.06.2005г. Областния Експертен съвет разглежда и приема ПУП 
(подробен устройствен план) и работния проект и предлага на Областния Управител да го одобри. 
Този протокол е подписан Управителя на “Напоителни системи” ЕАД, клон Търговище с особено 
мнение. Най-общо то се изразява в това, че яз.Ястребино е с предназначение за напояване и 
процедурата по промяната на статута от напояване, в напояване и питейно водоснабдяване, 
изисква и съответната реконструкция на водовземната кула. 

Другото важно нещо. 
Промяна вида на тръбите и промяна в част от трасето: 
С Писмо 91-00-349/08.07.2005 год. до Проект „Урбанизация”, копие до Кмета на Община 

Омуртаг, Консорциум „Астика-М”-Хасково - Строител на обекта предлага да промени вида на 
тръбите от ПЕВП на PVC. Най-общо аргументите са избягване на забавяне и оскъпяване на 
проекта. 

На 22.07.2005г. в Община Омуртаг е получено писмо от директора на проекта да се 
предприемат действия по чл.154 от ЗУТ (става въпрос за съществени отклонения по време на 
строителство, за които е необходима процедура, за да бъдат разрешени), а именно: “Община 
Омуртаг съвместно с Община Антоново да внесат искане в Областна управа Търговище относно 
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промяната на вида на тръбите с оглед допускането и отразяването на промяната в издаденото 
разрешение за строеж. Промяната е допустима съгласно чл.154 ал.(5) от ЗУТ.” 

С писмо изх.№ 91-00-364 /22.07.2005 год.  до „СНИК”ЕООД гр.Шумен във връзка с 
постъпило писмо – искане от изпълнителя на обекта Консорциум „Астика –М”   гр.Хасково, 
Община Омуртаг моли строителния надзор за компетентно становище относно промяната на вида 
на водопроводните тръби от ПЕВП на PVC с ЕPDM уплътнители на муфени връзки, както и за 
качеството на предложените PVC тръби, за които има сертификати за произход и съответствие и 
санитарно разрешително. 

Със Становище вх. №9 1-00-371/25.07.2005 год. ТД ”Водоснабдяване и канализация” ООД 
гр.Търговище отговаря  на запитване на Кмета на Община Омуртаг относно промяна вида на 
тръбите, с което не одобрява промяната на вида на тръбите (за аргументи Приложение) 
Приложенията са тук в папката, ако някой прояви интерес, може да направим ксерокопия и да се 
запознае по обстойно и по детайлно. 

С писмо вх.№91-00-374/27.07.2005год. „СНИК” ЕООД гр.Шумен изразява мнение че, 
“използването на PVC тръби за изграждането на водопроводи за питейни нужди е стара 
технология. ПЕВП тръбите са се наложили поради някои свои безспорни предимства – извън 
населени места, на трудно достъпни, трудни за подържане терени, те са по-подходящи и по-лесни 
за експлоатация, тъй като техните лепени връзки са на много по-голямо разстояние и са по-
надеждни.” “Необходимо е представянето на актуално санитарно разрешително както и 
разрешение за влагане на вносни материали от МРРБ.” 

С писмо изх. №49/01.08.2005 год. „СНИК” ЕООД гр. Шумен потвърждава реда за промяна 
на вида на водопроводните тръби от ПЕВП на PVC с EPDM уплътнители на муфени връзки. “Във 
връзка с допълнително представените ни сертификати за качество и декларации за съответствие, 
не възразяваме (пишат те) исканата промяна на тръбите, но тя трябва да стане след преработка на 
проектната документация и преодоляването им от Областна управа гр. Търговище.” 

С писмо изх.№ 06-24-084/02.08.2005 год. Кмета на Община Омуртаг - Енвер Ахмед, моли 
Областния управител на Област Търговище  за свикване на Областен експертен съвет по 
устройство на територията за разглеждане и одобряване на проект за промени по време на 
строителство по чл.154 от ЗУТ. /промяна вида на тръбите и промяна в трасето/ 

С писмо вх.№ 91-00-314/04.08.2005 год. до Община Омуртаг, ”ВиК” ООД, гр.Търговище 
изразява становище, че тръбите на фирма „Пластика Македония „АД, А.Г.Пецетакис С.А. Гърция, 
“могат да бъдат използвани за водоснабдяване”. 

С Протокол № 3/05.08.2005г. Областния Експертен съвет приема измененията в работния 
проект и предлага на Областния Управител да го одобри. Измененията се отнасят за промяна в 
трасето на водопровода и промяна във вида на тръбите – от предвидените ПЕВП (полиетилен 
висока плътност) в ПВЦ висока плътност, ф400, на муфени връзки. Съгласно разискванията, 
думите на представителя на проектантския екип са: “…в процеса на работа се наложило промяна 
на трасето в отделни участъци, което е проектирано преди петнадесет години. Новото трасе 
минава в общински полски пътища и не се налага отчуждаване на нови земи. С новата преработка 
ще се осигури вода и за с.Изворово. Първоначалният проект е предвиждал тръбите да бъдат 
стоманени. При преработката са били предвидени от ПЕВП. В настоящата преработка 
водопровода ще се изпълни с ПВЦ тръби, висока плътност, ф400, на муфени връзки. Това са нови 
материали, проучена е световната практика. Отчетени са преимуществата и недостатъците им. 
Монтажа на новите тръби ще бъде по-лесен. За експлоатация също са по-добри, защото се 
поддържат по-лесно. С предложените изменения обекта не се оскъпява, няма опасност от 
влошаване на експлоатацията и няма пречки да се спира строителството.” Областния експертен 
съвет взима решение, с което приема измененията в одобрения инвестиционен проект и предлага 
на Областния управител да го одобри. 

Със Заповед № 228/05.08.2005г. Областния Управител на Област Търговище одобрява 
измененията на Подробния устройствен план за обект “Питейно водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
язовир Ястребино” до ПС “Омуртаг”, участъци “Гравитачен водопровод от т.93 до т.102 в 
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землището на с.Ястребино, общ.Антоново и Гравитачен водопровод от т.104 /с.Ястребино/ до 
т.228 /с.Изворово, общ. Антоново/. На същата дата 05.08.2005г. се вписва забележка в 
Разрешението за строеж за обекта и се добавя: “1.Подмяна на вида на водопроводните тръби от 
ПЕВП на PVC с EPDM уплътнители на муфените връзки; 2. Промяна на трасето на водопровода 
в отделни участъци. За промяната са изготвени необходимите чертежи.” 

Обжалване по промяна на тръбите:, Защото това са много важни неща. Изкара ли сме 
информацията синтезирана и сме посочили най-важните и най-съществените неща, защото един 
вид сме направили вътрешна проверка Общинска Администрация. Благодарение на външни 
експерти и общо взето сме установили, къде са пропуските относно първия етап.  

Обжалване по промяна на тръбите:, 
С писмо вх.№ 91-00-325/11.08.2005г. ДНСК-гр.София  уведомяват РДНСК-Търговище, с 

копие до Кмета на Община Омуртаг и Стефан Христов за получен сигнал от г-н Калоян Христов 
Петров, зам.кмет на Община Омуртаг и двама общински съветници, в който се твърди, че се 
извършва монтаж на PVC тръби, което е отклонение от одобрения проект и се иска бърза и спешна 
намеса на органите на ДНСК. Разпоредена е проверка. 

С писмо от РДНСК - Търговище, до ДНСК-София, до Стефан Христов и копие до Кмета на 
община Омуртаг - Енвер Ахмед, са уведомени, че е съставен констативен протокол и че 
съответната процедура по ЗУТ за промяна на одобрения проект е проведена. 

На 29.08.2005 год. в Дирекция за национален строителен контрол е постъпила жалба вх.№ 
СТІ-2128-11-008, адресирана Чрез Областния Управител до ДНСК, до Министъра на РРБ, препис 
до Министър-председателя на РБ относно промяната на вида на тръбите подписана от група 
общински съветници: Калоян Христов Петров-председател на БСП, Сашо Сандов Иванов, Юлиан 
Йорданов Младенов и Йордан Димитров Караниколов.  

С писмо изх.№ 94-00-51/20.09.2005г. Областния управител изпраща до Върховен 
административен съд – София Жалба от група общински съветници от Общински съвет - Омуртаг.  

 Върховният административен съд-София се произнася с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 
801/24.01.2006 год., че жалбата е недопустима, оставя я без разглеждане и прекратява 
производството по делото. 

На 23.10.2006г. се съставя Акт обр. 15 Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа. В него е описано, че строежът представлява гравитачен водопровод с 
дължина 19264 м, от които 18 169 са изградени с PVC тръби ф400мм, а 1095 м са изградени от 
тръби ПЕВП ф400мм. /незаконно изграден/ Водопровода е оразмерен да провежда 80 л/сек. 
питейна вода. По трасето са монтирани 11 броя въздушници и 12 броя калници за правилната 
експлоатация на водопровода. По водопровода на км.3+394 е предвидено и изпълнено 
водопроводно отклонение за с.Камбурово. Водопроводът завършва на помпена станция четвърти 
подем в гр.Омуртаг /елемент от проекта от Голямо Соколово/ 

По документи почти всичко е изрядно, но фактическото състояние не е такова. 
С този акт са взети следните решения: 
“1.Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти, договора за 

строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира 
изпълненото строителство. 

2.Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата 
строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а 
именно: /изброяват се актовете по Наредба№ 3 на МРРБ, сертификати, протоколи и декларации за 
съответствие на вложените материали/ 

3.Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 
строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителите 
ОБЩИНА АНТОНОВО И ОБЩИНА ОМУРТАГ.” 

Акт 15 е подписан от: А. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Община Омуртаг /Ибрахим Ниязи – Управител 
на “Омуртаг инвест” ЕООД упълномощен представител съгласно Заповед № 303/14.06.2006г. на 
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Кмета на Община Омуртаг - Енвер Ахмед/, Община Антоново; Б. ПРОЕКТАНТ; В. СТРОИТЕЛ; 
Г.СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. 

Строителният надзор СНИК ЕООД изготвя Окончателен доклад  относно завършване 
строителството на обект: “Питейно водоснабдяване на гр.Омуртаг от язовир Ястребино”. В него е 
посочено, че в процеса на строителството на основание изработен и одобрен проект, отразен със 
забележка в разрешението за строеж, са допуснати съществени отклонения от одобрения проект, 
като е променен видът на тръбите и на отделни места трасето му. Също така се посочва, че са 
допуснати и несъществени отклонения от одобрения проект, които са отразени в екзекутивни 
чертежи. 

Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна 
уредба. Констатацията е направена и въз основа на съставен акт обр.14 за приемане на 
конструкцията. 

Записана е изрична забележка, че протоколът за 72-часови проби при експлоатационни 
условия на тръбопровода ще бъде съставен след изграждането и пускането в експлоатация на 
пречиствателна станция Ястребино. 

Заключението на окончателния доклад е, че строежът е годен за въвеждане в експлоатация 
след дезинфекциране на водопровода и провеждане на 72 часови проби. Изразява се становище, че 
“строежът може да бъде ползван по предназначението си, годен е за въвеждане в експлоатация и 
предлагам на началника на ДНСК-София да назначи Държавна приемателна комисия.” 

По данни от Община Антоново срокът за изграждане на обект “Пречиствателна станция за 
питейни води гр.Антоново”, финансиран по САПАРД е 10.12.2006г. 

Съгласно сключен тристранен Меморандум за разбирателство между Община Омуртаг, 
НССЕДВ и ПРООН, е поет ангажимент Община Омуртаг да извърши строителство на помпена 
станция край града със средства от общинския и републиканския бюджет в срок не по-късно от 
30.10.2006г.  

Тук става въпрос, една част от парите за първия етап около 3,5 мил. лв. са дадени от 
програмата ПРООН, това е един водопровод от 17 или от 18 км. и от там насетне съгласно 
сключен  тристранен Меморандум за разбирателство между Община Омуртаг, НССЕДВ и 
ПРООН, е поет ангажимент Община Омуртаг да извърши строителство на помпена станция 
край града със средства от общинския и републиканския бюджет в срок не по-късно от 
30.10.2006г. и тук съм си записал, че тук има един момент. Защо не са поискани пари, при 
положение, че няма средства в бюджета на общината? Защо са закъснели? По нататък 
доуточнявам тези неща. Това до тази дата не е направено. Парите са отпуснати, общо взето 
проектът е направен 17-18км. трасе. Трябвало е да се изгради помпена станция и други 
съоръжения до 30.10.2006г. със средства от общинския бюджет. Това подчертавам до тази дата не 
е направено.  

С посочения меморандум ПРООН прехвърля безвъзмездно на Община Омуртаг правата си 
по гаранционна отговорност, придобити по Договор за СМР № 2005-016-POG. Посочва се, че 
задържаните 5% от стойността на договора, като гаранция за добро изпълнение, ще бъдат 
разплатени срещу представяне на банкова гаранция, издадена в полза на Община Омуртаг. 
Уточнено е, че валидността на банковата гаранция ще бъде до изтичане на едногодишния 
гаранционен срок от подписване на Акт обр.15. Срокът изтича на 26.10.2007 г. т.е общината не се 
възползва и от тази гаранция и ще обясня защо. Срокът изтича на 26.10.2007 г. едногодишния 
срок, понеже акт 15 е подписан на 26.10.2006 г. и съм изписал тук –  

Аз - Неждет Шабан, ставам кмет на 07.11.2007 г. Не са предприети необходимите мерки за 
да може да се възползват от съответната гаранция. Това ще го доуточня по нататък.  

С Писмо изх.№ 91-00-422/27.06.2006г. до г-н Пл.Орешарски Министър на финансите, 
Кмета на Община Омуртаг - Енвер Ахмед отправя искане за изпълнението на проекта в Община 
Омуртаг и въвеждане в експлоатация на обект “Водоснабдяване на Община Омуртаг чрез 
водоснабдителна система язовир Ястребино” за осигуряване на допълнителен финансов ресурс в 
размер на 4 081 000 лева за изграждане на ІІ-ри етап. Тук съм си подчертал, че се е закъсняло с 
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искането и няма стратегия и няма проект и нищо до този момент. Искам да уточня, че на 
27.06.2006 г. се пуска писмо до Пламен Орешарски за искане на съдействие за финансов ресурс в 
размер на 4 081 000 лева за изграждане на ІІ-ри етап, а реални погледнато този втори етап го няма, 
защото крайния срок е на дата 30.10.2006г. дори и да са били отпуснати тези средства нищо не 
може да се направи и нищо не може да се изгради.   

С Писмо изх.№ 04-19-073/06.11.2006г. до Министерството на финансите Кмета на Община 
Омуртаг - Енвер Ахмед отправя призив за съдействие и подкрепа, с което моли за осигуряване на 
допълнителен финансов ресурс за изпълнение на втори етап от обекта в размер на 1 456 000 лева. 
Не мога да разбера защо се променят цифрите, сумата за няколко месеца. Първоначалното искане 
е за 4 081 000 лева, а второто искане е 1 456 000 лева., като първоначалното искане е на дата 
27.06.2007 година, а второто е на дата 06.11.2006 година, при положение че този поет ангажимент 
е трябвало да бъде реализиран до дата 30.10.2006 година. Всички тези последващи действия стават 
след тази дата 30.10.2006 година.  

2007 година 
С изх.№ 06-24-120/27.07.2007г. Кмета на община Омуртаг  - Енвер Ахмед докладва до 

Областния управител и с копие до “ВиК” ООД  и предоставя кратък отчет-анализ за изпълнението 
на обекта. Докладва се за констатирани от страна на “Омуртаг инвест” ЕООД нередности, 
допуснати от фирмата изпълнител на обекта: 

Датата е 27.07.2007г. няколко месеца преди местните избори, където управителя на 
“Омуртаг инвест” ЕООД, посочва че има: 

 Аварии по участъци от трасето ; 
 Изпитването на водопровода е осъществено на етапи, но цялостно изпитване на 

трасето от 19 000 л.м. водопроводна система не е осъществено. Основната причина 
казват те е неосигуреното водоподаване от Антоново.  

 От тука възниква един много важен въпрос. Защо при това положение, че дават такава 
информация на 27.07.2007 г. , а пък 2006 година подписват акт 15, тоя същия човек, който 
информира, че има нередности той също има положен подпис в акт 15 и това е почти една година 
след подписване на акт 15 информира, че има проблеми по І-я етап. 

Посочва се като крайно наложително цялостното изпитване на трасето от 19000 л.м. и ако 
се установи, че са налице аварии и течове за тяхното отстраняване община Омуртаг ще използва 
финансовия ресурс от банковата гаранция внесена от фирмата изпълнител на обекта в размер на 
75 000 евро. Тук мисля, че сроковете са изтекли. Това става преди няколко месеца преди местните 
избори през 2007 година. Сроковете са изтекли и за банковата гаранция и за всичко останало. Не 
може един човек 2006 г. не знам точно на коя дата беше да е подписал акт 15 и след това през 2007 
година да се сеща, че имало някакви проблеми по трасето, а когато сте подписвали акт 15, защо не 
сте гледали трасето? Защо не сте направили конкретните изпитания? Аз тук в този доклад искам 
едно към едно да бъдат отразени нещата аз гледам документите, аз не гледам кой какво говори и 
кой какви предложения е направил дали са приети или не. Всичко е тук в този доклад с 
конкретните данни и с имената на съответните лица, които са подписвали документите. Не аз съм 
ги подписвал тези документи за първия етап.    

Също така е посочено, че за пълноценното функциониране на изградената водопроводна 
система са необходими допълнително финансови средства в размер на 750 000 лева (за помпена 
станция и централен резервоар). Тези неща не са направени. Защо не се направени? Едва един 
месец преди местните избори не се знае кой е кмет, кой какво ще прави или кой ще бъде кандидат 
или кой ще спечели изборите. Тези неща са направени едва на прага на изборите. Пуснато е писмо 
размер на 750 000 лева да се осигурят средства за помпена станция и централен резервоар. И тук 
съм си записал, че тези неща не са направени. Защо съм си го записал така? Защото по мнение на 
експертите дори и да беше изграден този водопровод от 17 или 18 км. качествено от Ястребино, 
дори да беше изградена тази малка помпена станцийка, за който споменавам тук по нататък в моя 
доклад и този централен резервоар нямаше да има вада в град Омуртаг. Тука са експертите от 
дирекция „Инвестиционна политика”, даже днес сме поканили и този който е технически 
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ръководител на обекта на втория етап от към страна на фирмата изпълнител и те могат да вземат 
отношение и да кажат за какво става въпрос. И аз питам, като Кмет на община Омуртаг. Има ли 
такъв случай, където се дават едни пари от една програма за един водопровод без да има помпени 
станции и без да има други съоръжения. Би следвало процеса да бъде цялостен, в смисъл такъв от 
началото до край, а тука се получава така че процеса не е цялостен. Една част от парите се дават и 
то 80 % от парите се дават само за един водопровод или тръбопровод, а другата част се поема 
ангажимент от към страна на общината да се изгради помпена станция със съоръжения и тези 
неща не са направени.    

 През м. август 2007 г. по повод извършване на полицейска проверка от Районно 
полицейско управление – Омуртаг са искани справки от Община Омуртаг за обекта. Отговорено е. 

2008 година  
Тук вече обхващаме моя период. 
Със Заповед на Кмета Неждет Шабан № 125/25.03.2008 г. се назначи комисия за да 

установи проектната  готовност, техническото състояние на извършената линейна част на обект 
“Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино”. 

В изпълнение на тази заповед е изискано от “СНИК” ЕООД да предостави окончателен 
доклад за извършената работа. Отговорено е. 

През месец юни 2008 г. по мое настояване започна отстраняването на авариите по трасето. 
По устното ми разпореждане за провеждане на 72 - часови проби бе свикана комисия и започна 
изпитването на водопровода /става въпрос за І-я етап/, при това изпитване бяха констатирани 
множество аварии. 

На 24.11.2008 год. Главния инженер на Община Омуртаг-инж.А. Али ми докладва за 
аварии по изграденото трасе на водопровода. Мисля, че той също днес е тук и може да вземе по 
нататък отношение по въпроса.   

2009 година 
Водих  кореспонденция и инициирах редица срещи с участници в строителния процес и 

външни експерти, с цел да се уточнят действията, които следва да се предприемат за отстраняване 
на авариите и успешно изпитване на водопровода. 

На 06.04.2009г. се проведе среща между нас, Община Омуртаг, Консорциум “Астика-М”, 
строителния надзор и “ВиК” ООД, гр.Търговище. Обсъдиха се причините за авариите по трасето, 
изложиха се различни причини – недостатъчни въздушници, което създава непредвидени 
налягания и води до аварии; липса на хидравлични изчисления; /това е много важно 
специалистите, експертите по ВиК знаят за какво става въпрос. Господин Миланов може да вземе 
отношение по нататък по този въпрос, какво означава да няма хидравлични изчисления/; изложиха 
се мнения по качеството на тръбите, връзките и пясъчната подложка. Взехме решение следващата 
среща да се проведе в присъствието на проектантите и всички да бъдат поканени с нотариални 
покани. 

На 12.05.2009 год. се проведе среща отново между Община Омуртаг и представители на ГД 
„Консорциум Астика – М”, „Дерби 06” ЕООД гр.Русе, строителен надзор, управител на „БГ 
СТРОЙ”, представител на подизпълнител проектант г-н Костов, заместник управител на „ВиК” 
Търговище, управител на „ВиК” Омуртаг. 

Съгласно протокола от срещата са взети следните решения: 
-инж.Гавриков (изпълнител) е длъжен да представи в рамките на два дена всички 

необходими документи на инж.Тодоров (проектант). И инж. Тодоров от своя страна е длъжен до 
15 дена да има мотивирано становище по изпълнение на проекта водоснабдяване на гр. Омуртаг от 
яз.”Ястребино”. 

- Проектантите да преразгледат проекта и да изготвят план програма за действие за 
изпълнението на проекта водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.”Ястребино”. 

- На работния обект да се осъществи присъствие от представители на община Омуртаг, 
ВиК гр.Търговище, ГД”Консорциум Астика-М”, строителен надзор „СНИК”и всички проектанти 
които са отговорни по проекта водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. ”Ястребино”. 
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С Писмо вх.№ 91-00-481/18.06.2009 год. „СНИК” гр.Шумен ни уведомява, че проектанта 
изпълняващ авторски надзор на обекта е представил подробни моделни изследвания относно 
поведението на водопровода с две различни компютърни програми. Причината за авариите при 
помпен режим на работа на водопровода е липсата на междинни двойнодействащи въздушници на 
местата определени при изследването на проектанта. Общия минимален брой на въздушниците е 
14. Със същото писмо се моли за осигуряване на допълнително средства за монтиране на 
въздушниците. Тоест строителния надзор строителя казва, че има някакъв проблем в проекта и 
искат да има допълнение да се монтират допълнително въздушници извън проекта, като в самия 
проект тези неща ги няма.  

На 03.09.2009г. представители на общината, строителния надзор и изпълнителя съставят 
протокол, че повредата констатирана по време на последното пълнене на водопровода след село 
Изворово е отстранена. (Посочено е, че съгласно препоръката на проектанта, за да бъде напълнен 
водопровода е необходимо монтиране на още 14 броя въздушници. Посочено е особено мнение на 
представителя на общината) Ако Община Омуртаг реши да пълни водопровода без тази мярка, то 
това ще бъде на техен риск и отговорност.  

Община Омуртаг търсим съдействие от външни експерти, по чиито мнения причината за 
авариите не е само във въздушниците. 

В крайна сметка до ден днешен в Община Омуртаг не е постъпило категорично становище 
от отговорна институция за причините за нефункционирането на водопровода.  

Не сме спирали да търсим решение и сме работили за разрешаването на проблема. 
Паралелно със това започна работата и по ІІ-ри етап. Тук в тази папка са всички протоколи, 

където е изписано какво казва самия изпълнител и какво казва строителния надзор и в една от 
папките са протоколите за срещите при кмета на община Омуртаг. Провели сме многократно 
срещи със строителния надзор и с представители на фирмата изпълнител и тук ставаше въпрос 
конкретно затова, че те даже признават, че има някакъв проблем в проекта. Освен, че те не са 
изпълнили качествено проекта така да се каже, казват че в първоначалния проект има проблем.  

На 16.09.2010г. е проведена поредна експертна работна среща в гр. Омуртаг с 
представители на изпълнител, строителен надзор, финансиращ орган, Областна администрация, 
“ВиК” ООД-Търговище и външни експерти, поканени от Община Омуртаг.  На същата отново са 
обсъдени проблемите. Конкретни решения не са взети. Обектът е посетен от присъстващите на 
срещата. 

По Заповед № 18/12.01.2010 г. на Кмета на Община Омуртаг - Неждет Шабан, с цел 
изпитване годността на положените тръби, се демонтира един брой PVC тръба от участък от 
трасето край с.Изворово. Тук искам да наблегна на този момент, защото освен че има съмнения за 
некачествено изграждане и са пропуски в проекта има съмнения и за качеството на тръбите и за 
това ние сме направили всичко необходимо да се демонтира един брой PVC тръба от участък от 
трасето край с.Изворово. Същата е транспортирана и предадена на Научно-изследователски 
институт по строителни материали гр.София за изпитване. Съгласно Протокол от изпитване № 
238/19.04.2010г. по показател “Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане – при 
тангенциално напрежение 12,5 Мра /атмосфери/, за 1000 часа и температура 600 С” при 
провеждане на изпитването са използвани два пробни образеца, “които се разрушиха (спукаха) 
след 12 часа.” Общината платихме за това изпитване 10 000 лв. Казва се, че тръбите са 
некачествени. В смисъл такъв тази тръба, която е демонтирана е некачествена, не отговоря на 
БДС, но ние не може да знаем, колко такива тръби има там в този участък от 18 км. 

През месец юни 2008 г. по мое настояване започна отстраняването на авариите по трасето. 
Пак по мое разпореждане за провеждане на 72 - часови проби бе свикана комисия и започна 
изпитването на водопровода, при това изпитване бяха констатирани множество аварии, които и до 
днес не са отстранени, въпреки многократното подканване от страна на Община Омуртаг.  

 За СМР, представляващи І-ви етап е съставен АКТ 15 с дата 23.10.2006 година.  
По първия етап на обекта са установени, следните проблеми: /това е по мнение на експерти/ 

24 



Протокол №34 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 04.11.2013 г. от 10.00 ч. 
 

• Положените тръби PVC с EDPM уплътнители на муфени връзки не са подходящи за 
такъв обект и терен /силно насечен/ - с цел да се установи качеството на тръбите, на 24.02.2010 г. е 
сключен договор между Община Омуртаг и „Научно-изследователски институт по строителни 
материали” ЕООД за изпитване на тръби от непластифициран PVC с ф 400мм, съгласно 
изискванията на БДС. С приемо-предавателен протокол от 21.04.2009г. от „НИИСМ” ЕООД 
представя Протокол № 238 /19.04.2010 г., в който са отразени получените резултати от 
изпитването, от който е видно, че изпитваната образец на тръба, иззета от строежа, не издържа на 
необходимата устойчивост на вътрешно хидростатично налягане – разрушава се на 12-тия час.  
Предвид това, не е възможно да се проведат задължителните 72-часови изпитания, без които 
пускането на водопровода в експлоатация е невъзможно. Но както казах не знаем колко такива 
некачествени тръби има там. Възможен е варианта в определени участъци тръбите да бъдат 
качествени и в други участъци да бъдат некачествени.  

• Инвестиционният проект – не са спазени част от изискванията на нормативната 
уредба за външни водопроводи, изработен е през 70-те години на миналия век /с леки 
актуализации/; /става въпрос за този инвестиционен проект, кой го е приел, кой го е одобрил. 
Трябва да тръгнем първо от там. /следващо: 

• Съмнения за отклонения по време на строителството - издадена е Заповед № ДК-09-
09 от 13.03.2010 г. на Началник сектор Търговище при РДНСК-Североизточен район, с която е 
спряно изпълнението на строеж „Питейно водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз.Ястребино до 
Помпена станция І-ви подем гр. Омуртаг” и се забранява достъпа до него. Съгласно същата при 
сравняване на екзекутивната документация с Парцеларния план и трасето на одобрения проект са 
установени различия на седем участъка от трасето. Същност трасето минава по проект от едиси 
къде 3,5 км. има отклонение от проекта. Отклонение от първоначалната линия на проекта. 
Строежът е изпълнен от PVC тръби ф 530 и ф 400 с ЕРТМ уплътнители на муфени връзки с 
дължина 16 684 м по проект, а изпълнено 18 169 м до І-ви подем на Помпена станция. Тук по 
нататък могат да вземат отношение експертите и да обяснят точно за какво става въпрос.  

• Некачествено изпълнение по време на строителството - Цялостно изпитване на 
водопровода не е извършвано. Осъществявано е на етапи, от което изпитване са констатирани 
аварии по изграденото трасе на водопровода.  

Относно качеството на изпълнение на СМР, Община Омуртаг потърси външно експертно 
мнение, при което се установи не спазване на изискванията и технологията на полагане на тръбите 
– не са изградени някои съоръжения и детайли, без които е изключително трудно водопровода да 
бъде напълнен; не са изградени необходимите опорни блокове, нужно е да се изградят 
допълнително такива за сигурност при високите налягания, поради използваните муфени тръби и 
фитинги при монтажа. 

Със Заповед №637/09.10.2012г., Кмета на Община Омуртаг - Неждет Шабан, назначи  
експертна работна група със задача: Да систематизира и подготви необходимите документи за 
ДПК/Държавна приемателна комисия/ и да установи  фактическото състояние на строежа и 
готовността за приемане от ДПК. 

На 15.10.2012 г. експертната работна група представи Доклад, съдържащ информация 
относно мерки и действия по промени по трасето и др.,  във връзка с приемане от Държавна 
приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване на обект: ”Допълнително 
водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. Ястребино I-ви етап” 
ПРОКУРОРСКО  РАЗСЛЕДВАНЕ 

Съгласно Постановление от 20.09.2010 г. на Районна прокуратура – гр. Омуртаг е 
прекратено наказателно производство срещу неизвестен извършител. 

По мое предложение, след решение на Общински съвет – Омуртаг, на 04.01.2011 г. подадох 
Сигнал до Окръжна прокуратура – гр. Търговище относно противоправни действия, извършени на 
обект “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино” и констатирани 
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несъответствия при изпълнението му. Окръжна прокуратура с Постановление от 09.06.2011 г. 
отменя  Постановление от 20.09.2010 г. на РП-Омуртаг и връща за ново разглеждане като 
присъединява нашата преписка към досъдебното производство. Това е много важно.  

С постановление от 10.01.2012 г. РП – Омуртаг прекратява наказателното производство, 
водено срещу неизвестен извършител.  

Със Заповед № ДК-09-07/16.06.2010г. на Началник сектор Търговище при РДНСК – 
Североизточен район е спряно изпълнението на строеж „Питейно водоснабдяване на гр. Омуртаг 
от яз.Ястребино до Помпена станция І-ви подем гр. Омуртаг” и се забранява достъпа до него. 
Съгласно същата при сравняване на екзекутивната документация с Парцеларния план и трасето на 
одобрения проект са установени различия на седем участъка от трасето. Строежът е изпълнен от 
PVC тръби ф 530 и ф 400 с ЕРТМ уплътнители на муфени връзки с дължина 16 684 м по проект, а 
изпълнено 18 169 м до І-ви подем на Помпена станция. 

Строителния надзор и изпълнителя на обекта са запознати с горепосочената заповед. 
През април 2012г. е поканен външен независим специалист по ВиК – инж.Благой Иванов, 

който след оглед на трасето и съоръженията предостави своето писмено становище. Според него: 
- не са изпълнени някои съоръжения и детайли, без които изключително трудно 

водопроводът да бъде напълнен с вода и обезвъздушен и няма да може да 
проведе необходимото водно количество; 

- не са изградени необходимите опорни блокове, а също е нужно да се изградят и 
допълнителни такива за сигурност при високите налягания поради използваните 
муфени тръби и фитинги при монтажа; 

- не е спазена технологията на полагане на тръбите и възстановяване на изкопа 
при обратното засипване. Съществува вероятност да са спукани тръби, особено в 
скалистите участъци на трасето. 

По мнение на този експерт - инж. Благой Иванов, необходимите средства за изпълнение на 
необходимите мерки възлиза на обща стойност около 100 хил.лева 

Предприети действия и резултати: 
При посещение на бившия Министър председател Б.Борисов в гр.Омуртаг, след 

предварително уговорена среща на 05.02.2013г. като кмет внесох докладна до МС и МРРБ относно 
проблемите по І-ви и ІІ-ри етап на обекта. 

На 06.02.2013 г. е издадена Заповед № РД-02-14-155/06.02.2013г от Министъра на 
Регионалното Развитие и благоустройство, за създаване на експертна работна група, която да 
анализира и обсъди конкретни стъпки и срочни действия за решаване на проблема на обект: 
”Гравитачен водопровод от ПСПВ ”Ястребино” до ПС” Омуртаг . 

  В изпълнение на горецитираната заповед експертната работна група, председателствана от 
Заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройство г-н Добромир Симидчиев 
анализира съществуващото положение на гравитачния водопровод от ПСПВ ”Ястребино” до 
помпена станция ”Омуртаг”-I ви подем  и изготви доклад . Докладът е изпратен до Министър-
председателя на 12.02.2013 г. 

 В доклада са предложени конкретни действия за решаване на проблема, а именно изготвяне 
на експертиза и проект в идейна фаза, както и са анализирани два възможни варианти, в 
зависимост от установените в експертизата резултати, необходими средства, срок за 
изпълнение,отговорници и източник на финансиране. 

I-ви ВАРИАНТ  
Всички взети проби доказват, че PVC  тръбите, които са положени са годни, в този случай 

необходимите дейности са: 
/според мнението на експерти от МРР/ 
 изграждане на шахти – въздушник 
 изграждане на шахти със спирателни кранове по трасето на водопровода 
 доставка и монтаж на съоръжения за предпазване от хидравличен удар 
 доставка и монтаж на допълнителни опорни блокове на критичните места 
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 подмяна на компрометирани участъци от водопровода 
Необходими средства – 316 000 лв. без ДДС. Всъщност и те не знаят в момента точно за 

какво става въпрос. 
II- ри ВАРИАНТ 
Взетите проби доказват, че PVC  тръбите, които са положени не са годни. В този случай 

може да се наложи подмяна на около 30% до 50% от тръбите. Това налага тяхната подмяна с 
подходящ вид тръби. 

Необходими средства 3 616 000 лв. 
На 20 февруари 2013 г. правителството на Бойко Борисов подаде оставка. Поради 

предсрочните Парламентарни избори, всички действия бяха прекратени. 
На 23.07.2013 г. на лична среща отново внесох Докладна записка до Г-н Пламен 

Орешарски –Министър председател на Република България с искане за съдействие за създаване на 
нова Комисия, която да предложи актуален анализ и конкретизиране на действия и мероприятия, 
водещи до окончателно изграждане на водопровода. /става въпрос за І-я Етап/ 

Имах възможност повторно да се срещна с министър председателя Орешарски в гр. 
Търговище, по време на кризата с продължителната липса на вода в гр. Омуртаг. 

С писмо изх.№ 02.04-216/18.10.2013г. Министерски съвет ни уведомява за препращане на 
горецитираната докладна до МРР, Министерство на финансите и Областен Управител – 
Търговище, по компетентност. 

С Писмо изх.№08-0-2/21.10.2013г. МРР ни уведомяват, че обектът /І-я Етап/е включен за 
целево финансиране към Програма за решаване на проблема “Сезонен и целогодишен воден 
режим в някои населени места”. Необходимите средства за проектиране и завършване на обекта са 
подадени към Министерство на финансите за осигуряване на допълнителен бюджет през 
2014година. МРР има готовност за незабавни действия за възлагане обследване и проектиране на 
обект “Гравитачен водопровод от пречиствателна станция за питейни води “Ястребино” до 
помпена станция Омуртаг”. Тук става въпрос за І- етап. 

С Писмо изх.№ 94-00-557/28.10.2013г. на МОСВ сме уведомени, че за разрешаване на 
проблема са предприети действия за актуализирането на проекта - за ремонт на съществуващия 
водопровод от язовир Ястребино с дължина около 18 км. 

Настоящият доклад, в тази му част, е изготвен на база наличните в Община Омуртаг 
документи и/или копия на документи. Тук само ще се спра на това ето тук има една статия на в-к 
Труд, където самия изпълнител казва: „Проектът е грешен”, надзорът казва: „Да дойдат експерти”. 
Тук става въпрос, както казах за І –я етап. Самия изпълнител, строителят и строителният надзор и 
те са правили нещо, но така да се каже не знаят какво са правили, дали е по съответните 
стандарти, дали е по съответните изисквания, ето това препотвърждава нещата, които ги казваме, 
че проекта е грешен. И тук възниква основния момент, защо се одобрява такъв проект, който е 
грешен. Трябва първоначално да се тръгне от там. Но аз тук искам да направя едно доуточнение, 
че за да може да разбере цялото гражданство, че първия етап е наследен от предишното 
ръководство на общината. Аз като кмет, както казах пред медиите не мога да нося отговорност за 
действията или бездействията на определени хора за І-я етап. Аз мога да нося отговорност заедно 
с общинските съветници от края на 2007 година за втория етап. Както до една година този 
проблем относно първия етап ще се реши. А за да успокоя така да се каже опозицията искам да 
кажа следното нещо виждатe направили сме всичко необходимо, пуснали сме и писма и в 
моментната ситуация мисля, че ще има така да се каже светлина в тунела и ще се реши този 
проблем. За това по нататък господин Кърдажалиев вероятно ще вземе отношение и ще каже 
точно какво е коментирано и какви са конкретните стъпки и действия, които трябва да се направят 
от тука насетне. Аз потвърждавам това, че съм обнадежден, ако нещата вървят по план, мисля че 
до месец и половина приключва вторият етап, до месец и половина приключва вторият етап. 
Необходимите средства са осигурени и в моментната ситуация се работи усилено на обекта. 
Винаги съм го казвал, че вторият етап е по-труден за изпълнение и по-сложен, отколкото първият 
етап, и за това не случайно днес сме поставили една схема и по-нататък ще дадем разяснение по 
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тази схема. Като първият етап обхваща само един тръбопровод или водопровод от 18 км., а 
вторият етап са автоматики и съоръжения, помпени станции, напорни водопроводи и ред други 
неща. Това което казах досега обхващаше частта за първия етап.   

Относно: ВТОРИ ЕТАП 
През 2009 г., по време на управление на тройната коалиция, в резултат на отправено искане 

от моя страна, се получи целево финансиране от Републиканския бюджет в размер около 900 000 
лв. След проведена обществена поръчка за изпълнител бе избран „Сдружение ВиК Омуртаг 2009”, 
което е обединение от три фирми: “ПСТ Холдинг”АД, гр.София /водещ партньор/, “Водоканал 
проект - чисти води”ООД, гр.София и “Хидроинженеринг” ООД, гр.Велико Търново.  На 
23.10.2009 г. се сключи Договор за Инженеринг (проектиране и строителство) на обект 
„Изграждане на водопровод ІІ-ри етап от обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от 
яз. Ястребино” на стойност 2 132 544.00 лв. с ДДС. С последното си действие, в името на търсене 
на разрешение на проблема, поех риск, въпреки недостига на средства. Поех личен риск, всъщност 
имахме ги само тези 900 000 лв., а аз като кмет подписах договор на  стойност 2 132 544.00 лв. И 
никой няма основание да казва – (Общинска администрация какво е правила), дали са работили 
или не са работили?Аз говоря с факти и данни. Едва ли има човек, така да го кажа, който да прави 
такъв риск да подписва финансово не обезпечен договор и то става въпрос за 2 132 544.00 лв., 
нали виждате за какво става въпрос. Една част от парите ги има друга част от парите ги няма.   

За Община Омуртаг представляваше особена трудност да осигури необходимите средства 
за дофинансиране на обекта.  

През 2010г с цел финансиране на окончателното завършване на обект: ”Изграждане на 
водопровод II-ри етап на гр.Омуртаг от яз.Ястребино” изпратих до Симеон Дянков - тогавашен 
Зам.Министър Председател и Министър на Финансите писмо с изх.№04-19-017/25.02.2010г. за 
осигуряване на недостига на средства в размер 1232544,00 лева. Без резултат. 

Също така е депозирано писмо до Росен Плевнелиев – тогавашен Министър на 
регионалното развитие и благоустройство с копие до Симеон Дянков –Министър на финансите с 
изх.№04-16-015/04.04.2011г. относно необходимостта от дофинансиране или да бъде включен за 
финансиране в размер на 920 127.35лв по Закона за държавния бюджет на Република България за 
2011г. Също без резултат. 

Срещнахме много трудности, защото някои хора,  
 
които бяха на ръководни позиции не искаха проектът - ІІ етап, да започне и да се реализира. 
С поредно писмо изх.04-19-035/11.08.2011г. отново поискахме дофинансиране на 

недостига. За съжаление ефект отново нямаше. 
Въпреки тежката икономическа обстановка, повлияна от световната икономическа криза, 

през 2010 год. Общината отдели за обекта собствени средства в размер на 232 416 лв., а през 2011г 
за обекта са заделени около 80 000 лв. собствени бюджетни средства. 

С оглед ефективното изпълнение и своевременната реализация на обекта,  Общината по 
мое предложение с решения на Общинския съвет, изтегли през 2012г и 2013 г. два банкови 
кредита от по 250 000лв., от които и в момента се извършват необходимите разплащания. Общата 
стойност само на лихвите по двата заема възлизат на около 100 000 лева. 
Тук към докладната сме приложили една справка за изпълнението на договор от 23.10.2009 г.  
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Искам да направя едно доуточнение, че за извършване на СМР остават не точно 631 983.08 
лв., затова защото има предплатен аванс и този аванс се приспада. Това всичко е към 30.10.2013 г. 
Необходимите средства за завършване са осигурени и ако времето позволява до 31 декември 
приключваме с обекта втори етап.  

По години както следва: 
1. 2009 год.       –  321 977лв 
2. 2010 год.         - 429 086лв 
3. 2011 год.         -   64 092лв 
4. 2012 год.          - 283 869лв 
5. 30.10.2013 г     - 313 196лв 

ПОДОБЕКТИ към Втори етап: 
Част от обект „Изграждане на водопровод ІІ-ри етап от обект: „Допълнително водоснабдяване 

на гр. Омуртаг от яз. Ястребино” са два резервоара - Ниска и средна зона. Тук искам да обясня по 
най-простия начин, че вторият етап системата обхваща ІІ-я етап на системата Ястребино-Омуртаг 
и обхваща системата на резервоарите Голямо Соколово. Ние сме ги обединили в едно. И затова 
казах преди малко, не знам кой е този, който е казал, че когато се направи дадената малка помпена 
станцийка, че ще има вода в Омуртаг. Тук говорим за системи за водоеми, резервоари и подобни 
неща. Те са изградени преди повече от 20 години от обект Допълнително водоснабдяване на 
гр.Омуртаг от Г.Соколово. Същите не са въведени в експлоатация. Със средства на общината, са 
направени ремонто-възстановителни работи като съоръжения от ІІ-рия етап. 

С оглед гарантирано питейно водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.”Ястребино” през 2009 г. със 
започване реализацията на ІІ-ри етап е обследвано състоянието на резервоарите и е изготвена 
техническа експертиза и конструктивна оценка на носещите им конструкции. Установено е, че 

СПРАВКА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ОТ 23.10.2009 год. 

 ОБЕКТ:"ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ:"Изграждане на водопровод II - ри етап 
от обект 

"Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз."Ястребино" 
  към 30.10.2013 год.   
 ИЗПЪЛНИТЕЛ:"СДРУЖЕНИЕ ВиК ОМУРТАГ 2009 "  

№ Приложение №1 от 
договор 

ПО ДОГОВОР ИЗПЪЛНЕНО ОСТАВА 

т.2 ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРОЕКТИ 

183 840.00 183 840.00  

т.3 АВТОРСКИ НАДЗОР 18 384.00 13 314.00 5 070.00 
т.4 ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СМР 
1 838 400 1 206 416.92 631 983.08 

т.5 НЕПРЕДВИДЕНИ 
РАЗХОДИ 

91 920.00 8 650.98 83 269.02 

 ВСИЧКО: 2 132 544.00 1 412 221.90 720 322.10 
  лв с ДДС лв с ДДС лв. с ДДС 
 Приведен аванс по 
Договор 

606 672.00 401 942.26 204 729.74 

  лв.с ДДС лв с ДДС лв с ДДС 
1 Оставащо по договор: 720 322.10 лв   
2 Аванс за 

възстановяване: 
204 729.74   

3 Необходими средства    
 за завършване: 515 592.36 лв   
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резервоарите притежават необходимата конструктивна носимоспособност, съгласно действащата 
нормативна база и частично е нарушена тяхната водоплътност. 

I. Напорен резервоар 2500 м3 средна зона 
Съгласно конструктивната експертиза, ремонтно – възстановителните работи, състоящи се от 

отстраняване на дефекти като пукнатини, компрометирани мазилки, нови замазки, битумни 
изолации, подмяна на тръбни връзки и др.подобни са изпълнени. Направена е проба за 
водоплътност, след което е засипан. Изградена е охранителната ограда, изпълнено е 
охранителното осветление без осветителните тела. Кабелното ел.захранване на НН /ниско 
напрежение/ 220V е завършено, положен е кабел СBTУ 3 х16 мм2 – 432 м. 
Вертикалната планировка е завършена. 

II. Напорен резервоар 2500 м3 ниска зона 
Съгласно конструктивната експертиза, ремонтно – възстановителните работи, състоящи се от 
отстраняване на дефекти като пукнатини, компрометирани мазилки, нови замазки и битумни 
изолации, подмяна на тръбни връзки са изпълнени. Направена е проба за водоплътност, след което 
е засипан. Охранителната ограда, охранителното осветление и вертикалната планировка са 
завършени. 

 III.Хлораторно ниска зона 
СМР по хлораторното са изпълнени с малки изключения. Остава да се извърши технологично 
оборудване; 

ІV.Помпена станция – II-ри подем /ниска зона/ 
Част архитектурна и конструктивна са завършени с малки изключения /замазки, настилки, 
боядисване/ 
Доставени са и са монтирани помпи “GRUNDFOS” в Помпена станция – ниска зона, чрез които ще 
се захранват резервоар - 5000 м3 висока зона и резервоар- 2500 м3 средна зона, а те от своя страна 
ще захранват с вода жителите на гр. Омуртаг от висока, средна зона и ниска зона. 
Кабелното ел.захранване на НН 380/220V e завършено, предстои присъединяването и към 
електроразпределителната мрежа.  
 - Минихидрофорна система, която да осъществи защита на водопровода от хидравличен удар   
- Предвидено е да се изпълни отоплителна инсталация и вентилационна система  

V.Тласкател от ПС II-ри подем до водоем средна зона  
Доставени и положени са полиетиленови тръби висока плътност ф180 – 363 м.  
 
От средна до висока зона съществува метален водопровод ф219, частично изграден от обект 
“Водоснабдяване на гр.Омуртаг от Г.Соколово”. Същият вече е изпитан и отговаря на нормите.  
Предстои по указания на проектантите да се доизгради и да се направи връзката с Напорен 
Резервоар-5000м3, който резервоар в момента се зарежда от водоизточник Кипилово. По този 
начин, след въвеждане на обект “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
яз.Ястребино”, градът ще черпи вода от два водоизточника (Кипилово и Ястребино). 

 
ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВТОРИ ЕТАП: 

 
Освен изтъкнатия проблем, свързан с финансов недостиг, друга важна причина за 

забавянето на Втория етап са установените незаконни строежи, извършени по време на 
строителството на Първия етап от тогавашния кмет Енвер Ахмед. Това го знаят Общинските 
съветници. За тях са издадени Заповеди на РДНСК №№ ДК-02-СИР-231/10.11.2012г., ДК-02-СИР-
230/10.11.2012г. на Началник РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконните 
строежи. Същите са изпълнени доброволно /съборени/ от наша страна, за което са съставени 
констативни протоколи от РДНСК на 28.03.2012 г. 

Поради констатациите за незаконни строежи /които са били изградени без разрешение за 
строеж от предишното ръководство на общината – Помпена станция – бетонов резервоар, напорен 
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водопровод/, договорът за изпълнение на инженеринга е анексиран и срокът му е удължен до края 
на 2013 г.  

Какво породи анексирането на договора?  
Първо, беше необходимо да се премахнат незаконните строежи; 
Второ, трябваше да се извърши проектиране на съоръженията, попадащи в обхвата на 

втория етап; 
Трето, да се извършат всички съгласувателни процедури; промяна на предназначение; 

промяна на предназначение на съответната земя; учредяване право на прокарване и др. дейности, 
необходими до издаване на Разрешение за строеж. Които процедури отнемат по-голямата част от 
времето.  

Всичко това възпрепятства извършването на СМР на обекта. Това беше възможно след 
издаване на съответните разрешения за строеж. Тук съм си запасал конкретиките. Защо има 
забавяне в изпълнението? Първия момент, е че има подписан меморандум до края на 2006 г. за 
поет ангажимент, който не е изпълнен. До 2006 г. е трябвало да приключи втория етап, но в 
първоначалния му вариант е имало една малка помпена станция и един напорен водопровод. В 
първоначалния му вариант идеята му е била такава и не знам защо се изискват такива средства 4,5 
мил. При положение, че ние в моментната ситуация изграждаме втория етап на стойност 2 200 000 
лв. Не знам, защо има такива писма и искания на такива средства. Второто най важно нещо: 
Вложени са незаконно средства преди дата 07.11.2007 год. Преди встъпване в длъжност, като Кмет 
на Неждет Шабан това трябва да се знае и да се разбере. Вложени са незаконно средства преди 
дата 07.11.2007 година, преди встъпване в длъжност като Кмет на Неждет Шабан. Незаконно 
изграден трафопост, незаконно построена помпена върху частен имот. Без право на прокарване 
или преминаване без промяна на предназначение на съответните терени, незаконно положен 
трабопровод и т.н. и папката най-скоро ще се внесе в прокуратурата.  

Община Омуртаг извърши всички необходими действия и към момента има издадени 
разрешения за строеж на подобекти: ”Помпена станция ”Омуртаг” I-ви подем” и “Напорен 
водопровод от ПС ”Омуртаг”-I-ви подем до Черпателен и НВ V=2500 м3 ниска зона при ПС-II 
подем, както  и “Обслужващ път” към Помпена станция “Омуртаг”. 

Предстои да се издаде разрешение за строеж на подобект: “Външно ел.захранване” на ПС 
“Омуртаг” – І подем, след издаване на оценка за съответствие. 

След отстраняване на проблемите, свързани с констатираните незаконни строежи са 
отпочнати строително – монтажните работи на подобект:”Помпена станция ”Омуртаг”-I ви подем, 
както следва: 

1. ”Помпена станция ”Омуртаг”  
 Конструкцията е монолитна на две нива. Стоманобетоновата сутеренна част на кота - 2.5 м 

е първо ниво, така нареченото помпено помещение ще се монтират върху бетонови фундаменти.  
3 броя – две работни и една резервна, високо напорни центробежни помпи, които са 

доставени. На второ ниво на кота +0.00 се предвиждат санитарен възел за персонала и помещение 
за монтиране на ел. табла. Помпената станция е изградена, предстоят довършителни работи 
/мазилки, настилки, бояджийски работи, ВиК инсталации, ел. инсталации/. 

2. Резервоар - 100 м3 със суха камера, свързан към ПС “Омуртаг”. 
Водоемът е двукамерен. Конструкцията е стоманобетонова и изпълнението е изцяло 

монолитно. Предназначението на резервоара е да регулира променливия дебит на постъпващото 
водно количество от пречиствателна станция ”Ястребино”и дебита на монтираните в помпена 
станция помпени агрегати. Резервоарът, суха и водни камери са изградени. По стените и 
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покривната плоча е направена циментовата замазка. Изпълнява се част: Технологична – монтажни 
работи.  

Изгребната яма, необходима за отвеждането на отпадните води от санитарните прибори на 
ПС е изградена. 

3. Водомерна шахта 
Шахтата е стоманобетонова и е изпълнена. Посредством водомерната шахта ще се измерва 

цялото подадено водно количество към вътрешната водоснабдителна система на гр. Омуртаг от 
Пречиствателна станция  ”Ястребино”. 

4. Санитарно охранителна зона. 
Санитарно охранителна зона съвпада с местоположението на охранителната ограда, която е 

157 м. Състои се от стоманобетонов цокъл и метални пана-решетки. В момента е изпълнена 
повече от половината. 

5.Обслужващ път 
 Новата пътна връзка свързва ПС ”Омуртаг” I-ви подем с градската улична мрежа. 

Габаритите на пътя са: настилка с ширина 4 м. и банкети по 1м двустранно. 
Настилката е трошенокаменна с отводнителен окоп след банкета в ляво и откос в дясно. 
При пресичане на деретата се предвижда изграждане на три броя тръбни водостоци, които 

са изпълнени. Земното легло е изпълнено. Изпълнява се в момента трошенокаменната настилка  на 
пътя и банкетите. 

6. Напорен водопровод - от Помпена станция”Омуртаг”- I-ви подем до напорен 
резервоар ниска зона при ПС II подем. 

Водопроводът е с дължина 1261м, като по трасето са предвидени съоръжения съгласно 
изискванията на нормативната уредба – шахта въздушник и шахта отток. Водопроводът се свързва 
със стоманен водопровод ф273, положен при изграждането на напорния резервоар V=2500м3 
ниска зона. 

Предстои водопровода да се изпита на три етапа. 
Всеки изграден водопровод се подлага на хидравлично изпитване за доказване на 

водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, 
връзките и другите водопроводни елементи /Чл.162/1/ от Наредба №05/2 

Първият етап от изпитването за якост е изпълнен. Следва засипване и последващите 
изпитвания. 

Съгласно изложеното в настоящия доклад ясно се показва, че Община Омуртаг и 
Общински съвет – Омуртаг, сме извършили всички възможни законови действия за успешното 
намиране на решение на проблема, свързан с водоснабдяването на гр. Омуртаг.  

В този смисъл, всякакви спекулации и злоупотреби с търпението и доверието на хората по 
време на кризисната ситуация, са неморални и неоснователни. Тук конкретно аз за себе си съм си 
анализирал ситуацията за първия етап. Тук е началникът на ВиК – Търговище и той много добре 
знае, че в самото начало те се чудеха как е възможно това нещо. Да са дадени едни пари само за 
един водопровод по проект, а пък със собствени бюджетни средства общината да поема 
ангажимент да изпълни помпена станция и други напорни водопроводи или съоръжения. Дали има 
изобщо такъв проект? В смисъл такъв, водоснабдителна система не до край така да се каже. 
Първия основен въпрос е защо се подписва и одобрява проектът при положени, че не отговаря на 
съответните изисквания и стандарти? Знае се кой е подписал, знае се къде са тези документи, така 
че няма никакъв проблем, ако някой прояви интерес може и това да го представим. Защо се дава 
промяна на вида на тръбите от ПВП на PVC и промяна в трасето съгласно чл. 154 от ЗУТ, защо не 
се е контролирал обекта както трябва. Имам много въпроси ЗАЩО, има съмнение както казах за 
некачественото изпълнение, това показват и протоколите. Тези протоколи са тук, ако някой 
прояви интерес може да изкараме протоколите и да видите, че самият строител и самият 
строителен надзор казват, че е имало проблеми. Те си признават, че има проблеми. Защо е 
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подписан акт 15 от към страна на Общината? Може би това е най важният и най-същественият 
въпрос. И другия въпрос е липса на реални 72 часови проби, това го знаят представителите на 
ВиК.  В един момент да се каже, че могат да се направят тези 72 часови проби, както се посочва в 
протоколите, след като бъде изпълнено пречиствателната станция за питейно водоснабдяване от 
пречиствателна станция Ястребино, казват че когато се изпълни този обект могат да се направят 
тези 72 часови проби, а пък на следващия момент идва строителят и казва: “Вие не сте 
приключили с помпената станция и с втория етап и няма как да направим такива 72 часови 
проби.”, Което не отговаря на действителността. Не знам дали е удачно в момента да се посочи и 
схемата на обект “Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от язовир Ястребино І-ви и ІІ-ри 
етап”. Само накратко искам да кажа следното нещо. Понеже доста се спекулира, какво обхваща 
самия обект накратко съм ги накарал експертите от Общинска Администрация да ми изкарат, 
съвсем синтезирано за какво става въпрос.  

 
ПОДОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕКТ 

“ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. ОМУРТАГ ОТ ЯЗ. ЯСТРЕБИНО” - ІІ 
ЕТАП 

 
І-ВИ ПОДЕМ 

1. ПС “Омуртаг” - І-ви подем 
2. Резервоар - 100 м3 /сто кубика/ 
3. Обслужващ път 
4. Външно ел.захранване на помпена станция “Омуртаг” - І-ви подем 
5. Напорен водопровод от помпена станция “Омуртаг” І-ви подем до помпена станция ІІ-ри 

подем 
ІІ-РИ ПОДЕМ - ниска зона 

1. Резервоар - 2 500 м3 
2. Помпена станция 
3. Хлораторно 
4. Санитарно охранителна зона /ограда/ 
5. Охранно осветление 

ІІ-РИ ПОДЕМ - средна зона 
1. Резервоар - 2 500 м3 
2. Санитарно-охранителна зона /ограда/ 
3. Охранно осветление 
4. Водопровод от ниска зона до средна зона - полиетилен висока плътност Ф180 - 363 м. 

Високи зони 
1. Връзка с резервоар 5 000 м3 /Кипилово/ и изпитване на съществуващ стоманен водопровод 

Ф219 - около 700 м. от ниска зона 
 
Това е общо обекта Втори етап. 

 
И да се приключи с тези спекулации, че едва ли не има само една помпена станция. Никога не 

говоря неща, които не ги разбирам и не ги знам и тук съм се подготвил обстойно и детайлно, като 
екипа са все хора специалисти, експерти  в дадената сфера.  

 
Уважаеми дами и господа,   
 
Искам да Ви кажа и другото, където се правят и спекулации относно това бездействие на 
Общинска Администрация. Искам да ви изчета само едно писмо.  
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ДО 
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ 
МИНИСТЪР НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ, 
 От средата на осемдесетте години до настоящия момент гр.Омуртаг е с непрекъснат режим 
на водоснабдяване на населението. Водоснабдяването в момента се осъществява от система 
Кипилово изградена през 1974 година и е с дължина 43 км. Дебита на този водоизточник е 
намалял, а авариите на водопровода се ежедневни. 
 На 6 км. От гр.Омуртаг се намира яз. Красноселци, който е с много добро качество на 
водата и се използва единствено за напояване през летните месеци на земите и дворовете на селата 
Обител, Чернокапци и др. Полезният обем на язовира е 2 860 000 куб.м., като поради 
неправилната експлоатация са частично обрушени горната част на сухия откос, както и не са 
подържани механичните съоръжения на водната кула.  
 Годишното водопотребление на гр.Омуртаг е 450 000 куб.м., предвид на което обема на яз. 
Красноселци е достатъчен и за задоволяване с вода за напояване през летните месеци.  
 Община Омуртаг разработи идеен проект за Аварийно водоснабдяване на гр.Омуртаг с 
води от яз. Красноселци с използване на съоръженията на старата водоснабдителна система: 
Злостен – Чернокапци – Красноселци -Омуртаг.  
 Общинска администрация гр.Омуртаг се обръща с молба към Вас и Ви молим за Вашето 
съгласие за промяна собствеността на язовир Красноселци, който от ДЪРЖАВЕН да стане 
ОБЩИНСКИ на Община Омуртаг, с цел реалното и бързо преодоляване на кризата на вода за 
водоснабдяване на населението на града и нормалната експлоатация. Експлоатацията на язовира 
ще бъде предоставена на ВиК-Търговище, който притежават необходимите специалисти и техника 
за поддръжката и ремонтните работи на язовира.  
 
 
Също така има още едно писмо:  

 
ДО 
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ 
МИНИСТЪР НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ, 
 През месец ноември с наше писмо с Изх. № 91-00-874 от 23.11.2009 година се обърнахме с 
молба към Вас за Вашето съгласие за промяна собствеността на язовир Красноселци, които от 
държавен  да стане общински на Община Омуртаг, но до настоящият момент не сме получили 
становище. 

 Изхождайки от факта, че от средата на осемдесетте години до настоящият момент 
гр.Омуртаг е с непрекъснат режим на водоподаване на населението, Община Омуртаг е 
разработила идеен проект за Аварийно водоснабдяване на гр.Омуртаг с води от язовир 
Красноселци с използване на съоръженията от старата водоснабдителна система: Злостен – 
Чернокапци – Красноселци – Омуртаг.  Предвид на което Ви молим за Вашето  компетентно 
становище  по поставеният от наша страна проблем и разчитаме на Вашето разбиране за 
решаването му и бързо преодоляване на кризата на вода за водоснабдяване на населението. 
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Тук става въпрос за същото, но резултат никакъв. Така ли е господин заместник кмет? Даже 
направихме следното, че платихме на един експерт, който състави доклад за това, че водата в 
язовир Красноселци е с достатъчно количество, за да се използва и за водоснабдяване на град 
Омуртаг и за напояване на населените места в Герловото.   

 
Уважаеми дами и господа, 
Позволете ми сега съвсем за малко да се отклоня от темата и да изразя мнение относно 

случващото се напоследък в град Омуртаг.  
На първо място искам да подчертая, че аз съм кмет на Община Омуртаг, в която има 40 

населени места, а не съм кмет само на град Омуртаг. Във всичките си действия съм се ръководил 
да защитя интересите и правата на всички граждани на общината. Мога да приема факта, че съм 
“селски чобанин”, но не бих могъл да приема факта, че всички 7 300 избиратели, които са ме 
избрали са “овце”.  

Уверявам Ви, че Вода в гр. Омуртаг до края на моя мандат ще има, ако всичко върви по 
план, защото не съм лъжец. Явно някои хора се притесняват именно от този факт. Но за тяхно 
“успокоение”, ще кажа, че работим усилено и по други проекти за град Омуртаг: 
“Реконструкция/възстановяване и оборудване на МБАЛ - гр. Омуртаг”- 4 млн. лв., “Рехабилитация 
на обществено зелени площи - Парка, в местността Парка”- 1 млн. лв. До края на мандата 
предстоят още проекти за над един милион лева пак за град Омуртаг, например Разширяване и 
подобряване на централната част на града.  

Аз съм чист пред съвестта си, че съм направил всичко по силите си и продължавам да 
работя за намиране на решение на този жизнено важен проблем - Водата. Но нека да им тежи на 
хората, които говорят, че Вода няма да дойде докато еди кой си не ………. Те знаят за какво става 
въпрос.  

Важно е да се отбележи, че бюджетът на общината за капиталови разходи в най-добрия 
случай е 1,5 млн.лева за всички 40 населени места за разрешаване на проблеми свързани с 
водоснабдяването, пътищата, училища, детски градини, здравеопазване и т.нат. Като 500 000 лв. 
От тях са целеви, т.е. за конкретни обекти – пътища и др.дейности, които нямаме право да 
насочваме за друго и тези средства са крайно недостатъчни, но въпреки всичко ние намираме 
начин. Затова сме изтеглили два банкови кредита, защото бюджета на общината е ограничен 1,5 
мил.лв., като една част от тези пари 500 000 лв. са с конкретна цел – целеви. И имаме 40 населени 
места.    

Спекулира се и с факта, че се работи в болницата, парка, пътят Веренци-Могилец, големият 
прект за 6 млн. лв., а не се разрешава най-важния проблем в гр.Омуртаг – ВОДАТА. Всички тези 
обекти са финансирани по оперативни програми и тези средства не могат да се насочат и харчат за 
други обекти. 

Уважаеми протестиращи, 
Демокрацията, според мен, по-скоро означава ред и правила, а не хаос, както се опитват 

някои от вас да създадат. Не бива проблемът с водата да се политизира. Аз съм кмет на Община, в 
която живеят различни по етнос, религия, политическа принадлежност хора. Не можем всички да 
сме еднакви, но водата се ползва от всички.  

Уважаеми присъстващи, 
Натъкнах се на една статия във вестник 24 часа, където протестиращите се опитват да ви 

убедят, че едва ли не мюсюлманите се страхуват, затова не протестират. Според мен те просто 
осъзнават и са убедени, че местната власт правим всичко възможно да се разреши този наболял 
проблем. 

Нещата, които се казват по медиите, за осъществяване на натиск от наша страна също не са 
верни. Всеки има право да протестира. Били сме открити към всички медии и не сме бягали от 
отговорност. За съжаление само БНТ, БТВ и Нова телевизия отразяваха обективно ситуацията.  

Това, че съм бил в отпуск на Байряма също не е вярно. Два дена, заедно със заместник 
кмета, бяхме в София, за да внесем докладна записка до министъра на регионалното развитие, и 
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имахме възможност да се срещнем с г-н Симидчиев, който е заместник министър на регионалното 
развитие, както споменах и в предходния доклад. 

Обръщам се към протестиращите. Част от Вас са криминално проявени. Точно вие ли 
трябва да сте за пример на обществото? На нито едно ваше уведомление не съм писал “Не”, да 
не се провежда. Всички мои заповеди са издавани в посока за разрешаване на протестите. Вие ги 
имате всичките. В едно от писмата предложих протестът да се проведе пред ВиК - Омуртаг, 
защото не аз съм управител или началник на ВиК. И вие не в общината си плащате 
водопотреблението, а във ВиК. Вашето желание е едва ли не аз да поведа протеста. Това са 
политически спекулации, на които аз няма да се поддам. Това няма как да се случи, при условие че 
аз съм успял заедно с нашите народни представители и областния управител да осигурим 
необходимите средства за извършване на мерки по експертизата и по І-вия етап от 
допълнителното водоснабдяване на град Омуртаг от яз. Ястребино, както и средства за неотложен 
ремонт по ВС Кипилово. Убеден съм че Министър-председателят Орешарски и Министър 
Терзиева ще си удържат на думата и ще се осигури финансиране и финализиране на първия етап. 
А дейностите по втория етап, тъй като обектът е общински, ще приключат до 31.12.2013 г. 

Аз, въпреки всичко, поемайки даже личен риск, при положение, че нямахме така да се каже 
необходимото финансово обезпечение, тъй като е на стойност 2 200 000 лв., сключих договор за 
приключването на втория етап от допълнителното водоснабдяване на град Омуртаг от яз. 
„Ястребино”. Изтеглихме два банкови кредита, за което благодаря и на общинските съветници, 
които ме подкрепиха, на обща стойност 500 000 лв. И аз можех да подпиша меморандум за 
приключване на Втория етап и да не си удържа на думата и да се оправдая с липсата на средства. 
Но не го направих. Рискувах и подписах два договора за кредит, за да се намери кардинално 
решение на проблема.  

Искам също така да благодаря на протестиращите. Всяка събота и неделя ме поздравяват с 
песента “Шуми Марица”. От седмици в Омуртаг се разиграва един театър, на който един 
криминално проявен човек, и то не един път нарушил закона е организатор на протеста Петър да 
се прави на Хитър Петър. Това го заявявам отговорно. Според мен е недопустимо такова лице да 
уронва авторитета на 500 служители на Общинска Администрация с лъжливи обвинения с цел да 
стане по популярен неоснователно обвинява и оронва престижа на съд, прокуратура, полиция и 
други Български държавни институции. Тоест Петър иска да се прави на Хитър Петър. Нека 
медиите да проверят това нещо и да видят колко дела има този човек. Благодаря Ви за 
вниманието.           

 д-р Метин Исмаил – Благодаря на г-н Неждет Шабан. Друг път казвам, че е изчерпателен, 
този път е изключително изчерпателен. Сега, както ви обещах имате думата за въпроси. Първо 
искам да дам думата на г-н Стоян Стоянов да зададе своя въпрос.     

Стоян Стоянов – Управителя на ВиК три пъти каза, че няма друго решение. Г-н Куртев 
каза, че има. Аз преди него написах в бележката също, че има. Около 1952 г. в землището на под 
болницата между северното било на Кайника правиха сондажни работи. Те казаха, че проверяват 
за газ и нефт, обаче вие имате вода. И то много вода, която тече надолу към Гърция. Още от 
миналото не е направи нищо за сондаж. Знаете ли защо? Защото с този яз. Ястребино отиват много 
повече пари. И това се движи от София. Личи се по всичко. Прави се група, която да работи по 
строежа, по водопроводната мрежа. Прави се от 2 фирми от София и една от Омуртаг. 
Омурташката фирма да не е по-загубена от Софийските фирми? Тя може да го направи. Обаче 
трябва да има и за София, за да се пуснат парите от евро парите. Това нещо го знае всеки 
гражданин.  

В момента са направени 3 сондажа, обикновени и те дават по литър вода за секунда. Aми 
представете си, ако се направят няколко кладенеца. Омуртаг ще бъде засипана с вода. Не от 
Соколово, а от Омуртаг - от 1 км вода. Обаче за това не се мисли.     

Като чух доклада на г-н кмета (даже го виждам за пръв път) сега излиза, че наистина 
Ястребино не е нужно. Трите милиона, които са дадени за Iетап – 50% е без ефектен. Като се 
ремонтира Iетап може би трябва да се налеят 1 милион и повече за да се оправят течовете, които 
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наистина ги има. Той каза, че експертите са казали, че половината тръби са некачествени. За 
сведение на гражданите, които по не разбират, да кажа, че първите тръби PMT са леко еластични, 
а PVC са чупливи. Което всяко семейство си има вкъщи. Това са тръбите, от които текат 
отводните води. Ами такава тръба можели. И виновен е не кмета, а този, който се е разписал и 
предложил. От тях трябва да се търси отговорност. Вината не е в кмета. ВиК участва в тези 
работи.  ВиК нали е специалист по тръбите.  

д-р Метин Исмаил – Г-н Стоянов. Нека да оформим конкретно въпроса.  
Стоян Стоянов - Ами конкретно е, че има алтернативни решения. И гражданите да знаят, 

че ще дадат 1 мил. лв. за да се преработи по етап №1.  
д-р Метин Исмаил – Г-н Миланов, как ще отговорите на този въпрос? 
Стоян Стоянов – И как ще отговори на въпроса на г-н Куртев? Те се покриват горе долу.  
Явор Миланов - Вие сам казахте, че има няколко кладенци. Познавам лично човека, който 

ви казва къде да копаете. Казва се Веско Терзиев – от Камбурово, служител на ВиК-Търговище. 
Обаче изкарвате по 1 литър. Процедурата по разрешение за проучване и добив на вода за 
водоснабдяване (ако някой в тази зала е правил) трае минимум година и половина. Казвайки, че яз. 
Ястребино е единствената алтернатива за гр. Омуртаг, аз имам предвид това, че язовира има 
санитарно-охранителна зона. От него взимаме вода за гр. Омуртаг. При изграждането на II етап, 
кмета ви запозна преди малко трябва да се пусне I етап. Това ще стане най-бързо. Не коментирам 
колко ще струва. Ще струва доста повече от 1 мил. лв. Това не искам да го коментирам. В момента 
говорим за това Омуртаг да има ли вода или да си говорим 30 г. кой, къде, какво е сбъркал. Г-н 
кмета, с Зам. кмета и г-жа Спасова бяхме февруари месец в Министерство на регионалното 
развитие и тогава им казах: господа сега е моментът след като тогавашния премиер Бойко Борисов 
е разпоредил комисия – сега е моментът да се реши проблемът с водата. Водата цвят няма. Така 
пише в БДС 28-23. Водата е безцветна течност. Водата няма партия. Тя е за всички.  

Стоян Стоянов – Защо не се предложи и решението за Красноселци. Какво пречеше? Това 
не са много пари.  

Явор Миланов - Язовир Красноселци е за напояване. Има сравнително малък обем. Около 
3 милиона.  

 
Стоян Стоянов – Кмета каза, че е достатъчен. 
Явор Миланов - Аз ви казвам, че не е достатъчен. Мисля, че разбирам и от язовир.  
д-р Метин Исмаил - Г-н Стоянов дайте да не го превръщаме сега в дискусия. Г-н Куртев 

има също въпрос. Предполагам, че е последен въпрос, понеже много задържахме Народния 
представител и Областната управителка. Преповтаряме се. Въпросите са едни и същи. След като 
някой вземе отношение и зададе въпрос, нека да изслуша отговора. Отговора беше даден. Това е 
отговор на специалист. Сега давам думата на г-н Куртев с обещанието да бъде по кратък.       
 Куртев – На всички им стана пределно ясно, че причините за водоснабдяването не е в гр. 
Омуртаг. За Ястребино – мисля, че всички знаят, че защитават много интереси, но не и на общ. 
Омуртаг. Аз искам да задам въпроса – има ли изработена санитарно-охранителна зона за яз. 
Ястребино? Проект има. Второ – завършена ли е изцяло пречиствателната станция? Има 
биологическо прочистване. Цялата канализация на Омуртаг, без никакво пречистване се влива в 
яз. Ястребино. На всички трябва да им е ясно, че химическото пречистване на водата в яз. 
Ястребино става с обикновена белина.  
 д-р Метин Исмаил – Г-н Куртев въпроса стана ясен. Г-н Танер Али иска де вземе 
отношение по темата за пречистването на водата.  

Танер Али - Не случайно днес съм дошъл тук пред обществеността на гр. Омуртаг, за да 
поясня някои спекулации, които ги чувам или от някои лица, които са нереализирани политици 
или нереализирани инженери. Или лица, които бъкел си нямат хабер от биологично пречистване, 
от реагенти, от озонаторни системи, от планктони, от мъртва зона и т.н. Първо, преди да кажа 
няколко думи, искам да ви обясня какво представлява яз. „Ястребино”, защото чак се изненадвам 
от хора, които са строителни инженери (знаят, били са и са работили) в тая система и много по-

37 



Протокол №34 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 04.11.2013 г. от 10.00 ч. 
 

умни глави от нас, 70-те години още правят така, че Антоново и Омуртаг да бъдат водоснабдени 
от яз. Ястребино. 84-та година започва, забележете, изграждането заедно с проектирането на тази 
пречиствателна станция за питейни води, която е с капацитет 120 л/сек. Антоново ползва само 10 
л/сек., Ястребино има капацитет за още 110 л/сек. А преди малко тука казахте, че за Омуртаг са 
необходими 25- 30 л/сек. 62 мил. кубика има в този язовир. В момента, с днешна дата в този 
язовир има 32 мил. и половина кубика вода, като до мъртва зона може и 6 г. да не завали нито една 
капка дъжд и пак да има резерв, ако е пълен разбира се. Естествено идват зимни периоди, 
изпускателни системи се вграждат, а т.е. започват да ги изпускат, за да няма препълване на 
язовира, за да няма проблем със стени, защото цяла Стражица ще се наводни. Много на дълго и 
широко мога да ви обяснявам, защото толкова съм се ангажирал с този проект за водата  в 
Антоново, че когато отидох там през 2003 бях 105 кила и понеже само пия тази вода сега съм 130 
кила и се чувствам много здрав. Това е доказателството (папка с документи), където всяка седмица 
се вземат, освен всеки ден лабораторните изследвания, които се вземат там от г-жа Бахтишен 
Ахмедова, която е и ваш лаборант и съветник в Омуртаг, плюс на всеки 3 месеца РИОСВ, ХЕИ-
Търговище, Басейнова дирекция-Плевен вземат от различни нива на язовира (от 1, 3, 7, 20 метра) 
се вземат. Ето ги резултатите. Перфектна вода за пиене, забележете, ние, не може някой тука да 
спекулира, защото чух приказка че водата не ставала за пиене. Как не става тази вода за пиене, 
след като всеки ден се вземат лабораторни изследвания. Kак може да се коментира това, като 
имайте в предвид, че тази вода в момента минава само през реагенти и пясък, а имаме изградена 
най-модерната пречиствателна станция в България в момента и е доказано с озонаторна система. 
Още не сме ползвали озонаторите. Вие, знаете ли какво означава озонаторна система? Ние можем  
като  озонова вода да бутилираме и да продаваме в хранителната мрежа тая вода господа. Вие 
знаете ли, какво означава това нещо. Явно вие не чувате, а спекулирате и пукате тия приказки… 

Галина Иванова – Г-н Танер Али, не се намираме на …   
Танер Aли - 62 мил. и половина кубика вода в момента има в този язовир. Тази озонаторна 

система, която, ако я пуснем в употреба, понеже няма нужда заради чистотата на водата, ние 
можем, забележете, като ВиК оператор да продаваме озонова вода в хранителната система. Вижте 
за какво ви говоря. Ето ги документите. Може да ги видите – от всеки ден лабораторните 
изследвания от 4 различни институции. Тъй че уважаеми приятели, уважаеми съветници, 
уважаеми г-н народен представител, кметове, вълнувам се, защото чак се изненадвам като се 
говори за водоснабдяване, ние сме го решили въпроса. Питайте антоновчани дали са доволни или 
не. А пък аз в Търговище пия девинска вода-минерализирана. С търговишката вода само се къпя. 
Антоновската я пия, защото съм убеден в нея. Идеята е наистина хората да имат вода и този 
въпрос веднъж завинаги да бъде решен и аз съм готов като кмет на тази община Антоново да 
помогна на Омуртаг с каквото мога - багери, работна ръка, както и сега помогнах със цистерната 
си, с пожарната си цистерна, която я имам и е наша собственост. Вълнувам се. Искам наистина да 
ме извините, но наистина ме боли като чувам такива приказки и се чудя, ако продължаваме по тоя 
начин наистина Омуртаг няма да има вода и това ще е много грешно и всички ще сме грешни за 
този проблем. Благодаря ви. 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-н Танер Али. Той беше поемоционален в изказването 
си, но наистина тези, които се съмняваха в качествата евентуално на водата, която ще дойде от 
Ястребино става ясно, че община Антоново е пример за това, че тази вода е абсолютно годна за 
пиене. Така, че тези съмнения би трябвало да отпаднат. Сега преди да дам думата на народния 
представител д-р Кърджалиев, който същност може би ще каже за финансирането, искам да кажа 
така както и каза г-н Неждет Шабан, че „има светлина в тунела” - наистина и аз мисля така. И 
мисля, че всички вие сте убедени, че ако работим в една посока така, като съм го казвал и друг 
път, вода за Омуртаг от Ястребино ще има - и светлината се вижда. 

 Искам накратко, за да не останете с убеждение, че не давам думата, ако имате конкретни и 
точни въпроси, някой от общинските съветници (съответно тях ги пренебрегнах умишлено) 
затова, защото още 2010 г. бяхме съставили такава комисия за проучване на хронологията относно 
събитията по отношение на водоснабдяването. Общинските съветници са обстойно запознати със 
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ситуацията. Това може да го потвърдят всички. Затова общинските съветници малко ги 
пренебрегнахме. Ако имат въпроси нека да си ги поставят и останалите също. Последни финални 
въпроси. Г-жа Ахмедова има думата. 

Бахтишен Ахмедова - Уважаеми съграждани, уважаеми гости взимам днес думата, и аз се 
вълнувам, като г-н Танер Али, защото работя в тая пречиствателна станция и искам да кажа как се 
пречиства водата в тази станция. Станцията работи от 2007 г. и по три начина се пречиства водата. 
 Първия начин - с пясък, активен въглен и хлор; 
 Втория начин – реагенти, пясък активен въглен и хлор; 
 Трети начин – озон, реагенти, пясък активен въглен и хлор; 

Искам да кажа, че четири пъти в годината се правят анализи на язовирната вода, като се 
взимат от всички ръкави на язовира на реките, които се вливат. Имаме сертификати, имаме 
протоколи, които ги нося в момента, и винаги водата ние А1 и А2. В зависимост от това каква е 
водата имаме предписания от Дунавска дирекция от ХЕИ – Търговище, по какъв начин да 
пречистваме водата. Не се е стигнало никога досега да имаме пречистване на водата с озон, 
защото водата отговаря на нужните изисквания от яз. „Ястребино”.  
 Яз. „Ястребино” има изградена санитарно-охранителна зона тя се пази денонощно, ние 
работим там и подаваме вода на Антоново и отговаряме с работата си за тази вода. Много ми е 
обидно, като казват, че всички лайна на с. Камбурово и т.н се вливат в тая вода и в края на 
краищата вие пренебрегвате всички технологични начини на пречистване на водата, а нима водата 
на язовир Искър е толкова хубава, нима водата в гр. Търговище е хубава, как се пречиства знаете 
ли? Единствено само с пясък и хлор, а ние имаме възможност в тази пречиствателна по три начина 
да пречистваме. Дойдоха професори от ВИАС и казаха „Какво правите вие, толкова големи 
вложения, когато водата ви е бистра, чиста, нямате манган?” това, от което всеки бяга от мангана. 
Ние нямаме манган във водата, тя е под нормите за какво говорим въобще. Яз. „Искър” в София, 
значи шосето минава покрай язовира, къде е санитарно-охранителната зона на язовира? Всичко се 
пречиства с един пясък и пак софиянци пият вода. Ние подаваме по различни начини. Г-н Куртев 
каза за белината, белината уважаеми съграждани се използва за дезинфекция на водата, тя се слага 
с една дозаторна помпа допълнително, ако има нужда. Ние в язовирната вода нямаме „коли 
форми”. Аз нося протоколите, нося изследванията, не моите, а на басейнова дирекция и на ХЕИ – 
Търговище предполагам, че те няма да лъжат. Благодаря за вниманието. 
  д-р Метин Исмаил - Благодаря на г-жа Ахмедова. Още едно потвърждение за качеството 
на водата. А сега, ако няма други въпроси нека да дам думата на …, да г-н Стайков, ако обичате по 
накратко.  

Митко Стайков - /бивш областен управител на област Търговище/: Да, ще бъда кратък г-н 
председател. Първо не приемам факта, че всички протестиращи са криминално проявени и хора, 
които нямат мозък в главата си. Това са хора, които живеят в община Омуртаг и Кмета няма право 
да ги нарича такива. Второ, не сме се събрали на партийна сбирка и кмета Танер Али да става на 
микрофона и да крещи, и да вика, и да се кара. Това, че сте го питали това не значи да вика и да 
крещи. Значи факта е един. За да има вода в Омуртаг ние трябва да се водоснабдяваме от яз. 
„Ястребино”. Всичко, което беше казано до сега са едни оправдания. Какво трябва да се направи 
от сега нататък за да дойде тази вода, а не да говорим „тоя преди мен”, тоя преди мен г-н Шабан 
преди вас беше пак от вашата партия от ДПС. Двадесет години управлявате вие и вие бяхте 
общински ръководител на ДПС, така че няма какво да се оправдавате „аз не знам не чух не видях”. 
 д-р Метин Исмаил - Вие критикувате Танер Али, а допускате същата грешка. Същия тон. 
Излизате от темата г-н Стайков.  
 Митко Стайков - Нека ние наистина видим, какво може да се направи от тук нататък и да 
го направим за гражданите. И имайте напредвид, че хората ще протестират, защото искат да имат 
вода. Вие, ако живеете в Търговище, ние живеем тука. Благодаря.  
 д-р Метин Исмаил - Последно давам думата на г-н кмета. 
 Неждет Шабан - Трябва да сте малко по спокойни. Според мен преди да дойдете на 
заседание на Общински съвет трябва да си вземете хапчетата, наблизо има аптека, така че ви 
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препоръчвам да отидете и да си вземете хапчетата за спокойствие. Това е, което искам да ви кажа. 
И другия момент е следния. Подчертах, че вие бяхте общински съветник от ПП „ГЕРБ” и сте 
подкрепяли всяко едно решение на кмета, а в моментната ситуация си противоречите. В доклада 
си изложих фактите. Писмото до министъра на финансите, писмото до министъра на регионалното 
развитие и всички други неща. Изложил съм пред вас и другите факти за II етап, че никой не ми е 
оказал съдействие, но ние заедно със съветниците сме намерили решение за решаване на проблема 
за II етап.  
 Вие бяхте човека, който възпрепятстваше моята работа и вие бяхте човека, който бяхте 
казахте, че аз не трябва да започвам изграждането на втория етап. Ако не бях започнал 
изграждането на II етап сега нямаше смисъл за какво да се събираме. Благодаря ви за вниманието. 
  д-р Метин Исмаил: Благодаря на г-н Кмета. 
 Митко Стайков: Г-н Кмете, ако аз ви спирах проектите вие нямаше да бъдете на първо 
място по проекти – първото което е. Така, че няма да се тупате в гърдите за нещо, което не сте 
свършили. Разбрахте ли? И по отношение на болницата също, ако не беше ръководството на 
болницата, бившият депутат и моя милост нямаше да има пари и за тях, а не вие да се тупате в 
гърдите, че сте направили нещо. Вие даже не знаете за какво става въпрос.  
 д-р Метин Исмаил: Давам думата на г-н кмета. 
 Неждет Шабан - Само искам да доуточня, защото хората ни слушат. Това не отговаря на 
действителността, защото от общинския бюджет бяха заделени 150 000 лв. собствени бюджетни 
средства на общината за реализацията на проекта „Реконструкция и оборудване на МБАЛ АД – 
Омуртаг” за четири милиона и половина. Вярно,че вие бяхте в управлението, аз това не го 
отричам. Вярно, че получихме награда за трето място по най - добри проекти и най-много 
проекти на глава от населението, това е вярно, това не го отричам, но фактите за 
водоснабдителната система „Ястребино” подсказват друго. Аз говоря с факти, а не празни 
приказки. Благодаря.  

д-р Метин Исмаил: Благодаря на г-н Кмета. Това беше последният, на който дадох думата. 
Има голям риск да изпаднем в такава ситуация да превърнем заседанието в един диспут, г-н 
Стайков. Г-н Кмета беше много изчерпателен, както казах всеки може да се запознае с доклада. 
Наистина информацията е много и протестиращите могат да се запознаят и гражданството, тези 
които са пасивни също. Всеки гражданин на община Омуртаг може да се запознае с доклада. 
Изслушах го внимателно има доста информация, която е интересна, така че тя би трябвало да се 
анализира. Няма как тук за пет минути толкова много информация, която обхваща толкова голям 
период да бъде асимилирана и съответно някой да излезе с някакъв много кардинален извод. 
Изводът е следният, че вода трябва да дойде в Омуртаг от яз. „Ястребино”. Стана ясно, че водата е 
чиста, анализите го показват, оттук нататък трябва да се работи в тази посока. Това правим и 
Общинският съвет и по ваше време, когато бяхте общински съветник и когато бяхте областен 
управител и сега всички се стремим към това в община Омуртаг да има вода 24 часа. Така че ако 
мислим в различни посоки няма как да се случат тези неща.  
 Сега искам да дам думата на д-р Кърджалиев, народен представител и той да вземе 
отношение по този казус.  
 д-р Тунчер Къджалиев /Народен представител в 42-то Народно Събрание на РБългария/ -
Уважаеми господа Кметове на общини, уважаеми дами и господа общински съветници, г-н 
Председател на Общинския съвет, уважаеми гости, скъпи кметове и кметски наместници.  
Факт е, не случайно започвам с тази реплика.  
 За един политик по презумпция човешкото нещастие винаги трябва да е приоритет. С това 
изречение започвам, защото на няколко пъти по много порочен начин, а понякога и драматичен се 
първо - разводни темата и второ - имаше отклонение в найразлични посоки. Според мен главните 
два - три въпроса, които касаят община Омуртаг.  
 Запознал съм се в детайли с проблема, понеже за това го твърдя са следните: 

Първо – защо няма вода в Омуртаг въпреки тези проекти? 
Второ – към настоящия момент, какво правят управляващите, за да има вода и  
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Трето – има ли хоризонт, в който се очертава дефинитивното решение на този проблем.  
 Точно и в тази посока в отговор на тези три въпроса искам да говоря.  

Аз, за разлика от г-н Шабан, не се притеснявам от протестите. Протестите са маркер за 
наличието на демокрация. Във всяка демократична държава има протести, това е хубавото на 
демокрацията, че позволява на тези хора, които не са апатични, които не са индиферентни, на 
които им пука, да имат възможност да кажат мнението си. Дори напротив, ако има тук 
представители на протестиращите аз им благодаря, и то съвсем искрено с ръка на сърце. Защото те 
направиха така, че този проблем, този драматичен проблем, този проблем който не е типичен за 
нашето съвремие за 21 век, а именно безводие да има в град с такива мащаби да стане обществено 
достояние, медии да говорят. Това по някакъв начин, повярвайте ми, дава импулс и на 
управляващите в тази държава независимо с какъв партиен цвят са. Проблемите са системни и 
заради това изискват системни, мащабни решения. Всичко, което казаха господата, моите 
уважения към тяхната възраст и компетенции, очевидно няма да реши проблема. Мащабното 
решение е на база научни доказателства на база на фирми, които са проектирали, имат съответната 
компетентност, сочи едно единствено решение, а именно водоснабдяването да е с източник яз. 
„Ястребино” със съответно I и II етап. Не случайно и това го подчертавам дебело, защото е важно 
от гледна точка на ефективното доизграждане на този проект. И също трябва да подчертая в 
началото, че вярно е проблемът с водоснабдяване на Омуртаг според мен, според моите искрени 
убеждения не бива в никакъв случай да се политизира, но решаването му дефинитивното решение 
изисква политическо решение и то на най-високо ниво.  
 Гледайки цялата епопея за тези 11-12 години, запознавайки се с тези доклади в детайли аз 
стигнах до този извод: Всяко правителство е имало възможност, убеден съм обаче, че настоящото 
правителство, ако има времевия ресурс ще се справи с този наистина много сериозен проблем. 
Казах ви, че се абстрахирам от водоизточника в Кипилово. Очевидно и неблагонадеждността, като 
източник и компрометираната техническа инфраструктура на тези 42 км. не ни дават основание да 
разчитаме на него, като главен водоизточник той може да е пак резервен, но не може да е главен 
водоизточник. Не искам да говоря и за втория етап, защото в доклада на г-н Неждет Шабан много 
сериозно и подробно говори за него той е пред финализиране и тук е мястото да кажа, че това 
става с участието и с авангардното поведение на този кмет и на тези общински съветници. II етап е 
изцяло ваша заслуга, абстрахирайки се от онези 900 хил. през 2009 г., за които аз също съм в 
течение, че са дошли. Тоест до края на годината втория етап ще е готов.  
 Какъв е проблема на първия етап? На няколко пъти тук се говори с морални категории. 
Използва се думата вина, използва се и намесването на други институции част от 
институционалната характеристика на РБългария, а именно съд и прокуратура. Аз бих продължил 
в същата тази посока без да се притеснявам от това, че както каза господина преди малко, който 
говореше „виждате ли 20 години ДПС управлява тази община” Нямам никакви притеснения да 
говоря в тази посока, дори напротив ще дам жокери, ще дам маркери на прокуратурата. Аз 
представлявам институция, която не може пряко да обвинява и да дава присъди, но може да 
сигнализира, може да дава съответни знаци, може включително и да сезира прокуратурата. Второ, 
ако говорим за виновни, това го правя и с нагласата да канализирам и недоволството и на тези 
протестиращи, които от последните седмици протестират. Не към Неждет Шабан трябва да са 
техните упреци, съвсем в друга посока трябва да са техните упреци. С две думи Община, 
респективно град Омуртаг е попаднала под давлението на синтеза на два фактора, които са 
актуални за този проект наречен „Ястребино”. Първо – некомпетентност и второ користни облаги 
на определени хора. С имунитета, който имам аз мога и имена да посоча, и след малко и ще го 
направя, защото никой не може да ме обвини за това, което говоря аз включително и ползвайки 
институциите, които преди малко споменах. Аз го правя с нагласата, че истината трябва да се каже 
за да знаят хората кои са виновни за това злощастно стечение на обстоятелствата и защо няма вода 
в град Омуртаг.  
 На първо място много недоумения буди въпросът, какъв е бил този проект на фирма „БГ- 
Строй” ООД гр.Кърджали, че всички тези спецификации, технически характеристики не били 
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спазени, нещо по вече не са се имали в предвид, че този проект, който се е бил направил не бил 
съобразен с пресечените местности от където минава и в крайна сметка е некомпетентна. 
Насочвам прокуратурата към тази първа следа, за да се търси виновник. 
 На второ място – Фирмата надзор „СНИК” ЕООД Шумен. Няколко пъти ми направи 
впечатление в доклада, че господин кмета каза „лош надзор, лош контрол”, не само това. Смяната 
по средата на проекта позовавайки се на чл. 194 от ЗУТ на проекта на тръбите, а именно ПВП – 
тръбите с ПВЦ е станала с подписа на точно тази Шуменска фирма „СНИК ЕООД” Шумен, затова 
се изумявам аз как така срещу неизвестен извършител се води производството, но нямам 
компетенции да давам характеристика на прокуратурата и не бива в наше демократично време,  
демократична държава властите са абсолютно суверенни и независими, но въпреки това от чиста 
човешка гледна точка в мене буди недоумението този факт. А също и най-големите виновници 
според мене, а именно фирмата изпълнител ГД Консорциум „Астика-М”, тя е с три юридически 
лица, които притежават 100 % от собствеността, а именно „МОНОЛИТ АД” – 50 % , „АБ-АД” – 35 
% и „ДЕТЕЛИНА” ООД – 15 %. 

Трима са собствениците - единия лично аз го познавам. Казва се Георги Георгиев, не 
веднъж съм го засичал включително в компанията на бившия водач на листата на ДПС. Тези хора 
абсолютно убедено твърдя с цялата отговорност от думите си, са виновници за драмата в град 
Омуртаг. На база на причините, които ги казах, а именно користна цел с цел лично 
облагодетелстване и на база на не компетентност, те опорочиха този добър и при всички случаи 
добри намерения проект „Водоснабдяването на град Омуртаг ”. 
 На следващо място на 09.08.2005 г. има подпис за промяна на проекта, а на 25.10.2006 г. 
има подпис за приемане на строеж, а именно акт 15 от страна на бившия кмет на община Омуртаг. 
При условие, че няма качествено изпълнение, че няма технически параметри, които да 
детерминират приемането на този обект с нагласата, че той е ефективен и би свършил работа. 
Защо бившия кмет си е поставил своя подпис? Ето още един маркер към прокуратурата. До тук 
спирам, разбира се с констатацията си за неправомерните действия на кмета на общината по 
негово време. На следващо място на 09.08.2005 г. има промяна на проекта и също областния 
управител е сложил своя подпис под тази промяна. Полагането на подпис и в този случай е 
поемане на отговорност. Насочвам към тази посока и стремежа на прокуратурата, понеже се е 
самосезирала да вземе под внимание и този факт. Не смея да твърдя до колко са компетентни 
действията на ВиК дружеството през тези последни години, не съм специалист. Вероятно има 
хора, които ползвайки своите компетенции, своята техническа грамотност биха отправили такива 
упреци, аз лично не смея. Вероятно и те имат вина особено по отношение на Кипилово, но преди 
малко чух, зададох на господин Явор Миланов само за месец октомври колко са били дефектите 
по това протежение 42 км. от Кипилово до тук? Той ми каза, забележете цифрата 91 дефекта. При 
91 дефекта не знам с какви менажерски способности трябва да въоръжен, като ресурс за да може 
напълно на сто процента да свършиш тази работа. Това е поредното доказателство, че Кипилово е 
компрометиран и като благонадеждност, като източник и като техническа инфраструктура. На 
следващо място винаги, когато става дума за такива мащабни проекти, които са извън рамките на 
бюджета на съответната община трябва да се търси отговорност и от управлението на държавата 
говоря за поредната власт. Аз лично 2011 година имах въпрос в парламентарния контрол, лично се 
видях и с господин Росен Плевнелиев, когато беше министър на Регионалното развитие и 
благоустройство.  
 Чухте г-н кмета през последните четири години каква епопея е извървял, а именно писмата 
и до земеделския министър за резервния водоизточник и до финансовия министър Симеон Дянков 
и до Росен Плевнелиев – без отговор. А забелязвате ли кога се инициира този проект и през кои 
години той се движи, финансиран от държавата? Ще ви припомня, стартът е 2002 г. по програмата 
за развитие на ООН и пред присъединителната програма ФАР за 1 мил. 630 и няколко евро. Това е 
по времето на двойната коалиция по времето на господин Симеон Сакскобурготски, той 
продължава, вярно по порочен начин и в следващия мандат на тройната коалиция, замира напълно 
с изключение  на оня въпрос на предния депутат от партия „ГЕРБ”, с който сезира прокуратурата, 
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но замира напълно 2009-2013 г. Вярно е имаше и кризисен период. Кризата в икономиката се 
отрази с много сериозно давление върху всички тези проекти и върху всички общини, но никой не 
може да ме убеди, че е нямало преднамерено отношение, не просто към община Омуртаг и този 
проект, а към всички общини, които по един или друг начин свързват политическото си доверие с 
политическа партия Движение за права и свободи. И не на последно място, когато говорим за вина 
някои си позволяват да казват, че виждате ли господ е бил виновен. Позволяват си такова 
кощунство да изричат. Аз не ги съветвам това нещо да го правят. Виновни са хората, които 
изредих. И ако прокуратурата за трети път след 20.09.2010 г. и 10.01.2012 г. излезе със свое 
решение, че виждате ли отново производството е прекратено поради липса на доказателства и 
аргументи и аргументи. Аз този път за четвърти път ще сезирам и главния прокурор в качеството 
си представляващ тази институция и в качеството си на човек, който в крайна сметка в името на 
хората, които са го избрали търси причината и виновника за таза драматична развръзка в гр. 
Омуртаг в последните месеци. Още няколко думи ми позволете. Както казах не искам да 
политизирам този въпрос, но той изисква политическо решение. Решение на една или няколко 
партии, които са част от управлението на тази държава, и които поемат отговорност от своите 
действия. Г-н Шабан каза какво е правено през годините, като се почне от 2002 година с идването 
на власт стартирането на проекта, 2005г. с подписването на договора, 2010 г., 2011 г. с тези 
прокурорски истории. Каза ви също така и за въпросите, писмата към няколкото министри. 
Февруари 2013 г. има писмо до премиера. Г-н Шабан тогава, като добър управник, като държавник 
се среща с него лично, когато се открива пътя Менгишево, използва характерните особености на 
тогавашния ни премиер и той веднага се разпорежда на деня, на следващия ден дори да бъде 
ситуирана комисия и да се раздвижи този проблем. Това се случва наистина и най-вероятно е 
можело да бъде и финализирано. За злощастие от едната страна на тази констатация, за други е за 
радост това правителство си замина, поради други причини не заради водата на Омуртаг. Но след 
това забележете каква активност проявяват тези кметове, тези общински съветници и тази 
общинска власт включително и ръководството на партията, която аз представлявам. Още преди 
казуса Пеевски, аз имах разговор с премиера Орешарски на база на това, че много отдавна се 
познаваме. Помолих го за една среща в по-широк формат с кмета на Общината, г-н Михайлов с 
Лютфи Местан господин председателят на ДПС, с областния управител да седнем и да уточним, 
какво правим с водоснабдяването на град Омуртаг. Тази среща продължи повече от час, г-н 
Неждет Шабан я удостовери в своя доклад. Финалното изречение на г-н Орешарски беше: „Ако 
имам времевия ресурс, разчитайте на сто процента подкрепа от правителството, което оглавявам 
аз. В 21 век не е възможно град с такива мащаби да страда от безводие”. Не само това, веднага се 
разпореди и на Десислава Терзиева в качеството и на министър на Регионалното развитие, и на 
заместника Добромир Симидчиев да предложат план-програма, по която да се действа. На 06 
октомври 2013, когато беше тук той беше за един час, в Търговище, имам предвид в областната 
управа близо за 40 минути се говори на тази тема на най-високо ниво говоря от региона, където 
бяха петимата кметове на общини, заместник областните управители, двама министри, Орешарски 
и т.н и т.н. И не само това, последната седмица аз имах отново среща с министъра и 
зам.министъра на Регионалното развитие, тя ме уведоми какво се мисли и че днешния ден точно 
04 ноември 2013г. ще има заседание, на което ще се вземат решения. Ето ви го и решението от 
04.11.2013 г. по отношение на водоснабдяването на град Омуртаг. Може да се каже, че днес е 
хубав ден за град Омуртаг, имайки в предвид темите, по които се пише в това решение. Прочитам 
ви го, за да пресъздам точно алгоритъма на действие от  тукнататък на министерството. 
 „Днес в 10.00 часа, в сградата на този Общински съвет се провежда съвещание в 
министерството на Регионалното развитие, то е четвърто подред, касаещо водоснабдяването на 
Омуртаг с точка една единствена, а именно Проблемите на водоснабдяването на Омуртаг. 
Обектът, това е информация, която преди малко ми дадоха. Обектът е включен в тазгодишната 
програма на МРРБ, не в догодишната, а в тазгодишната. Тази седмица ще се сключи договор за 
възлагане на обследване на водопровода, ще се провери първо цялата документация, второ ще се 
направят изчисления и замервания. Работата започва веднага в срок от два месеца. Ще се направи 
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проверка на документацията и на целия обект в продължение на 17 км. и ще се реши, какво да се 
прави, дали ще е ремонт или пък към подмяна на тръбите. Тази седмица строителното 
министерство ще подготви и представи пред премиера Пламен Орешарски докладна с искане за 
осигуряване на целеви 3 мил. лв. за водоснабдяването на Омуртаг. До 2,7 мил. лв. от тях ще бъдат 
преназначени за водопровода в Ястребино, останалите 300 хил.лв., забележете, са за ремонти по 
трасето на Кипилово, т.е и двата източника Кипилово не се забравя, Кипилово остава в случая 
резерв. Но акцента, приоритета, наистина е в посока Ястребино. Това е от преди два часа съвсем 
прясна информация, подарявам я на нашия Кмет.” 
 Две реплики още ми позволете.  
 Уважаеми дами и господа, скъпи представители на медии, институции, политически 
партии. С възможността да се финализира този проект ние в качеството си на хора, получили 
доверието на хората, доверието Ви трябва да работим така, че в крайна сметка хората отново да ни 
посрещат със същото доверие, което са ни посрещали и преди. Характерна особеност за моята 
партия е това, че ние сме сериозна партия, проявяваща последователност, когато поемем някакви 
ангажименти тези ангажименти ни са от естествените лидери на партията и понататък работата за 
избирателя е и в извън изборно време, не само преди избори. Дори някакъв ангажимент да не 
можем да го свършим, предлагаме на своя довереник убедителни аргументи за причините, поради 
които не сме успели този ангажимент да го финализираме. И в този казус бъдете убедени, че по 
този начин ще действаме. Приел съм водоснабдяване на град Омуртаг, като своя лична кауза. 
Нещо повече, като най-важната задача за Движение за права и свободи за този мандат, за този 
четири годишен мандат изобщо в област Търговище, не просто в Омуртаг. Има един закон в 
далечната страна наречена Непал. Първият член от този закон казва следното: „Ако едно 
управление не може да направи хората щастливи, няма никакъв смисъл това управление да 
продължава да управлява”, ето и заради това ви споделям вече и с доза емоционална 
натовареност точно тези мои реплики. Ако това управление има достатъчно времеви ресурс и през 
този период не решим проблема 2014 г., максимум началото на 2015 г., ако имаме времеви ресурс, 
аз поемам отговорност и няма да посмея да искам доверието Ви на следващите избори, независимо 
какви са те. Това искам добре да го запомните. Това е личен обет пред вас, не само това е обет и на 
областния председател на ДПС, а също и на областния съвет на ДПС. Не случайно ние наричаме 
Омуртаг нашия бастион, ще се грижим за Омуртаг, като за бастион. Тоест последно изречение. 
Всяка капка вода в Омуртаг от тук нататък е персонален, отговорен, неотменим, неотклонен 
ангажимент и приоритет на Движение за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието. 

д-р Метин Исмаил - Благодаря на д-р Кърджалиев, мисля че всички сте съгласни, че много 
въпросителни отпаднаха след неговото изказване и така, поради изчерпване на дневния ред 
предлагам да закрием днешното заседание. Благодаря Ви, желая ви приятен ден.    
 
 
 
Д-р МЕТИН ИСМАИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ 
 
 
ПРОТОКОЛИРАЛИ:  
 

 Ф. Назъмова:………………. 
 

 Н. Фаикова:  ………………. 
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