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ПРОТОКОЛ 
№ 1 

Днес на 05.02.2020 г. от 11:45 часа се проведе заседание на ВрК “Опазване 
и възпроизводство на околната среда”. 

 
На заседанието присъстваха следните общински съветници:  
Станислав Иванов – председател ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда”;  
Бранимир Балачев; 
Венцислав Сивов; 
Генадий Атанасов; 
Димитър Чутурков; 
Марица Гърдева; 
Мартин Златев; 
Николай Капитанов; 
Огнян Къчев;  
Стела Николова; 
Христо Атанасов. 
 
Отсъстваха: Антоанета Цветкова; 
      Красен Иванов. 
 

На заседанието присъства още: Дeяна Стефанова – адвокат – довереник 
на Общински съвет, Стоянка Балъкова-Вълчева – ст. експерт "Водовземане на 
минерални води и съоръжения" към дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми колеги, имаме нужния кворум можем да започнем първото 

заседание на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”.  
 
Председателстващия на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 

среда” предложи заседанието да протече при следният  
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна с 
рег. № РД 19023372ВН/10.12.2019 г., относно изменение на разрешително за 
водовземане на „Карачи“ ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението на 
общината допълнителен обем минерална вода годишно от участък „Варна“ на 
находище 100 и участък „Варна“ на находище 101. 
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2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна с 
рег. № РД 19005439ВН-011ВН/03.02.2020г., относно издаване на разрешително за 
водовземане от минерални води. 

3. Разни.  
 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ПЪРВА ТОЧКА 

 
Станислав ИВАНОВ 
Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна 

с рег. № РД 19023372ВН/10.12.2019 г., относно изменение на разрешително за 
водовземане на „Карачи“ ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението на 
общината допълнителен обем минерална вода годишно от участък „Варна“ на 
находище 100 и участък „Варна“ на находище 101. 

Тук въпросното дружество иска корекция на договор, като се повишава 
количеството вода за обществена полза и изменението на договора, който е 
подписан 2018 година.  

 
Стела НИКОЛОВА  
Имам питане не знам дали има представител от администрацията, тъй 

като съм нов общински съветник и не съм наясно. Искам да разбера, как при 
положение, че става въпрос за дружество то получава безвъзмездно вода за 
някакъв басейн? 

 
Станислав ИВАНОВ 
Не е безвъзмездно, има такса, която се плаща. 
 
Христо АТАНАСОВ    
Аз предлагам да отложим разглеждането на това предложение. Нека да се 

създаде новата дирекция и да го разгледа тя. И за двете точки предлагам да 
изчакаме да се създаде новата дирекция, виждаме, че има желанието тя бързо 
да заработи и тогава да разгледаме тези неща. Защо ги разглеждаме сега? 
Препокриват се с желанието със свръх регулация на новата дирекция по 
отношение на тези неща, които разглеждаме. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам да попитам, това ако е свързано с бюджета в смисъл очакват се 

постъпления от тази минерална вода то това трябва да мине сега. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Те искат изменение за това, което се ползва за обществена полза, а не 

това което заплащат. Искат да се увеличи дебита.  
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Марица ГЪРДЕВА 
Може ли преди да гласуваме предложението на господин Атанасов, 

който има право да прави предложения като съветник, разбира се. Нека да чуем 
администрацията по темата и след това да вземем компетентно решение. 

 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
От март месец, откакто Басейнова дирекция „Черноморски район“ даде на 

община Варна стопанисването и ползването на минералните води. Първата 
процедура, която е за изменението на разрешителното е подадена август месец, 
съгласно Закона за водите всички стъпки са спазени окомплектована и съгласно 
закона няма проблем да се промени разрешителното. Защото съгласно Закона за 
водите подавате нужните документи, ние ги разглеждаме и изпращаме за 
съгласуване с Басейнова дирекция това искане. Басейнова дирекция го е 
съгласувала ние сме го обявили изтекъл е 14 – дневния срок за обжалване и 
след това е предложено на общински съвет. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Чисто административно процедурата е спазена. 
 
Христо АТАНАСОВ    
Отново виждаме, че има съгласуване от Басейнова дирекция и ние отново 

дублираме. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Искам да направя едно уточнение, господин Атанасов. С решение № 5049 

от 2019 година се възлага на община Варна безвъзмездно управление на 
ползване на минералните води от находища 100 и 101 с постановление на 
Министерски съвет, така че това е в нашите правомощия да го управляваме.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Искам да попитам. Средствата, които се плащат от въпросната фирма, 

къде постъпват? 
 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
В сметката на община Варна. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
С това се изчерпва за мен дебата.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Това за водата от компетенцията на вашата дирекция ли е или е 

съобразно това, което каза господин Атанасов в новата, която се създава? 
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Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
Към момента е към дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Първо това има касателство към бюджета, защото тези приходи 

независимо какви са били досега и какви ще бъдат по-нататък след 
евентуалното позитивно решение на това предложение, така или иначе влизат в 
общинската хазна и са предмет на разходване. Утре ще говорим за това как да 
ги разходваме. Що се отнася до бъдещата дирекция да господин Атанасов има 
право, че тя ще се занимава и с този въпрос, но днес ние взехме позитивно 
решение от една комисия. Утре може да се гласува, може и да не се гласува не 
се знае какъв ще е резултата. Аз не се наемам да кажа отсега какво е, защото 
видяхте, че и тук има доста други мнения. Отделно чух, че други колеги искат 
да бъдат много внимателни при изборът на ръководство, как ще се проведе 
конкурса, кой ще е директорът, казвам го за колегите, които не са присъствали 
на предходната комисия. Така че никой не може да каже тази дирекция реално 
кога ще заработи. Това заявление е от август месец, тоест законовите срокове 
даже вече са изтекли.    

 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, длъжен съм първо да подложа на гласуване предложението 

направено от господин Атанасов за отлагане на точката. Който е съгласен, моля 
да гласува. 

  
Резултати от гласуването: за - 1; против - 5; въздържали се - 5, 

предложението не се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за водите, § 
133, ал. 9, т. 1, б. „а“ и т. 2, б. „г“ от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за водите, във връзка с решение № 1717 – 3/41/27, 28.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19023372ВН/10.12.2019 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде решение за 
изменение на разрешително № 21610079/05.12.2018 г. за водовземане от 
минерални води чрез сондаж Р-2x „Св. Св. Константин и Елена“, по заявление 
на „Карачи“ ЕАД, град Варна.   

2. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно на населението на 
общината допълнително 15 768 m³ минерална вода годишно от участък „Варна“ 
на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101, с което общото 
количество, предоставено безвъзмездно се увеличава на 109 451 m³ годишно, от 
което;  
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- 32 498 m³ - за пиене и водоналиване; 
- 76 953 m³ - за водоснабдяване на естествен басейн на плажната ивица на 

кк „Св. Св. Константин и Елена“. 
Общински съвет – Варна възлага на Kмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.   

Който е съгласен, моля да гласува.   
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Станислав ИВАНОВ 
Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна 

с рег. № РД 19005439ВН-011ВН/03.02.2020г., относно издаване на 
разрешително за водовземане от минерални води. 

Давам думата на администрацията. Заповядайте да ни разясните. 
 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
Второто заявление е за издаване на разрешително за водовземане на 

„Булпорт Логистика“АД. Сондажа, от който ще водовзема се намира в техния 
имот на корабостроителната индустрия. Водопровода, от който ще вземат е 
стар и ще захранват административната сграда за отопление и вентилация. 
Подадено е март месец 2019 година, окомплектовано е с всички становища от 
Басейнова дирекция, РИОС. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, става въпрос за водоизточник, който е над 20 градуса, той ще се 

използва, както каза представителя от администрацията, за отопление. Като не 
се изчерпва целия дебит и става въпрос за 20 000 кубика годишно, които ще 
бъдат нужни за отопление на административната сграда на съответното 
дружество, което прави това предложение. Заповядайте, госпожо Гърдев.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Ние непрекъснато говорим за екология, за източници, които не 

замърсяват. Най – добрия естествен източник, стига да може да се ползва и е на 
територията на корабостроителния завод е точно тази вода. Тогава няма да 
разходват допълнително за отопление, няма да ползват котели, няма да има 
вредни емисии. Не виждам, какво може да има против човек от такова нещо? 
Защото това е най – екологичното отопление, хората по света го правят. Аз съм 
изцяло „за“ да има повече такива. Имаме достатъчно много минерални 
източници, нека да се ползват водите, а не да се изливат в езерото.  
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Генадий АТАНАСОВ 
Тук отново говорим за такси, които ще влизат в бюджета на община 

Варна. Това е сериозен мотив да приемем това предложение. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Няма да замърсяват с котела си. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не знам дали четете, какво се случва във връзка с тази суша и аз лично 

съм много притеснен и за селското стопанство и така нататък. Въпреки че ни 
дават уверение, че нашия регион не е застрашен, поне такива са данните. Но 
има такава директива, възможността да се намали дебита, тоест ползването на 
вода от ВИК на собствен източници. Така е в неговия парцел се ползва вода, 
която не е обхваната от ВИК. Ние трябва да стимулираме подобен род ползване 
на „собствени“, защото те си го плащат, но е на техен терен водоизточници, 
защото ни чака лято и не се знае дали ще вали или не. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Искам да попитам по какъв начин се изчисляват таксите, които плащат 

тези компании? Имам предвид таксата на кубик, как се изчислява.  
 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
Тарифа за таксите приета от Министерски съвет, която се използва от 

Министерството на околната среда и Общински съвет – Варна я прие юли 
месец. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Отчитането става с водомер. Те си заявяват едни количества, които се 

плащат въз основа на това, което са заявили. Вашата дирекция има задачата да 
проверява на година или там както е заложено. 

 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
Не, общината проверява, но съгласно закона нямаме право да налагаме 

санкции. Ако има някакви нарушения изпращаме сигнал до Басейнова 
дирекция и те налагат санкции. Това е по закон, но се плаща по разрешено по 
водомер да не е надвишено, да не е стигнато количеството, както е в случая 
20 000, те си плащат 20 000, ако е повече се доплаща и се налага и санкция.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Лятото, когато не се ползва продължават да плащат, така ли? 
 
Стоянка БАЛЪКОВА-ВЪЛЧЕВА 
Община Варна и Общински съвет – Варна през юли 2019 година, прие да 

се проверява, проверяваме ги на три месеца по водомер. Те си плащат по 
водомер и има изравнителна сметка януари месец, ако по водомер те са 
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ползвали 12 000 кубика, януари ще платят още шест. Април месец се прави 
проверка до 10 май се плаща, юли се прави проверка до 10 август се плаща, 
края на октомври се прави проверка на ползваното водно количество е това 
количество те го плащат до 10 ноември и останалите количества с декларация, 
която е необходима и по Закона за водите, ги заявяват и изравнителната сметка 
се плаща по разрешеното. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД19005439ВН – 011ВН/03.02.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 
минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, град 
Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

Който е съгласен, моля да гласува.   
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, в точка „Разни“ искам да предизвикам дебат и да взема повод от 

думата на господин Атанасов, който напусна, но предстои създаването на една 
голяма дирекция. Хубаво е да има дебат, какви очаквания има, какви проблеми 
бихме избегнали при нейното създаване. Пряко ще касае работата на ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда” и ПК „Благоустройство и 
комунални дейности“. Знаете тази дирекция ще обедини и водите и праховите 
частици, както и контрола на сметопочистване и сметоизвозване. Според мен 
ще можем по – добре да контролираме тези процеси и отчитането пред нашите 
съграждани ще става през тази нова структура. Съжалявам, че тук го няма 
господин Атанасов.     

 
Стела НИКОЛОВА 
Аз мога да взема отношение, тъй като участвам и в двете комисии. 

Определено имаме много работа по въпроса за сметопочистване и 
сметоизвозване с депонирането също във връзка с европейската директива за 
кръговата икономика и за това колко процента отпадъци ще трябва да 
депонираме след 2021 година. Но искам да Ви запозная с едно предложение, 
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което ние днес внесохме до Кмета на град Варна, като група „Демократична 
България“. Тъй като измервателните станции за мръсен въздух във Варна са 
само две искам да запозная членовете на комисията, къде се намират те. Едната 
се намира до едни прекрасни борчета в кв. „Чайка“, които много приятно я 
обграждат и създават една приятна среда, за да мери чист въздух, вероятно. 
Другата станция се намира на ул. „Роза“ до училище „Ангел Кънчев“. Вчера 
съм ги проверила и двете и в министерството, за да може да вида, къде точно е 
изписано. А иначе ги знам къде са. Ние като група сме разтревожени за това 
какво се случва със състоянието на въздуха, какво се диша в град Девня и какво 
се носи от там към Варна, защото ние бяхме онзи ден с колегата във връзка с 
контейнерите, които бяха открити на Варна Запад и трябва да Ви кажа, че 
когато слязохме от колата, въздуха там е видим и има много особена миризма и 
вкус. Аз като един ранобуден варненец, много често съм усещала рано сутрин, 
защото знам, че заводите вечер горят някои отпадъци. Рано сутрин, когато 
станем понякога във Варна в зависимост от въздушните маси, когато тръгнат 
към нас се усещат във Варна. нашето предложение да поискаме от Министъра 
на околната среда, Кмета да го поиска, защото това е в неговите правомощия, 
да поиска още две станции за Варна. Като едната да бъде позиционирана около 
ул. „Девня“. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинете, аз понеже съм в тази комисия от доста време. Тези станции не 

стоят непрекъснато на едно и също място. На определен период от време ги 
местят, те са мобилни станции. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Исках да отбележа, че Варна е достатъчно голям град и ние не можем да 

имаме само две станции, които се намират само в район „Приморски“. 
Станциите имат обхват два километра. Когато е на ул. „Роза“ едната, а другата 
в кв. „Чайка“ те покриват някакъв периметър, който е много далеч от 
кв.„Възраждане“, кв. „Владислав Варненчик“, Максуда. Мисля че Варна е 
достатъчно голям град и ние би трябвало и сме поели ангажимент към 
варненци да следим за чистотата на въздуха. Имаме преимуществото да живеем 
в град, в който често духа вятър и това ни помага. Имаше завишени нива, мисля 
че преди 17 януари, когато имаше мъгла и когато нямаше движение. Ние сме 
длъжни да следим това, най – малкото заради децата. В този момент, когато 
има завишени нива децата да не ги пускат навън. Това е най – нормалното, 
което можем да вземем, като отношение. Смятам, че не е някакъв особен 
проблем. Искахме да запознаем членовете на комисията с това предложение и 
смятам, че е съвсем в реда на нещата. Ако желаете можем да вземем, като 
комисия някакво отношение по темата.  
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Станислав ИВАНОВ 
Ще помоля да входирате това ваше писмо към комисията. Безспорно сте 

права, че с град Девня сме в една агломерация и ние не можем да спрем въздух 
и той може да носи прахови частици и към Варна. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Има нормативни документи, които регламентират, къде се слагат тези 

постоянни измервателни станции. Те не се слагат до замърсители, булеварди, 
мери се фоново замърсяване. Има норматив, който определя къде се поставят 
тези стационарни измервателни станции. Има и мобилни станции, които могат 
да мерят на определени точки на различни места. Може да има и други 
контролни станции. Има си норматив, който го регламентира, трябва да се 
провери и след това да се иска допълнителни и къде да бъдат.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз смятам, че след като колегите са внесли предложение до Кмета, който 

е изключително ангажиран по отношение на околната среда. Той ще говори с 
министерството и няма смисъл да вземаме изрично решение на комисията, 
защото това е вашата група и ние няма да ви изземваме функциите. От друга 
страна дано се съгласят от министерството да ни предоставят още станции. В 
този ред на мисли, ние сме облагодетелствани, защото благодарение на 
въздушните течения във Варна по – голямата част от това, което идва от към 
град Девня през канала отива директно в морето и така ни пропуска нас. За наш 
късмет град Девня не е това, което беше преди 20 години. Хубава инициатива. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ     
Предлагам да прекратим дебатите. Начинанието е изключително добро, 

но аз предполагам, че това предложение той така или иначе Кмета, след като 
направи съответните проучвания най – вероятно отново ще сезира комисията, 
защото то касае това. А господин Чутурков е прав, защото има нормативи 
регламентиращи поставянето на тия станции било постоянни, било мобилни. 
Така че най – вероятно ако има възможност ще настояваме това да се случи. 
Ако обаче отговори, че повече от две не може, но на мен не ми се вярва, най – 
вероятно ще ни откажат. Аз бих подкрепил такава идея.  

 
Генадий АТАНАСОВ    
Нали има сайт това нещо може да се направи на сайта и да се актуализира 

постоянно.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
За да бъде коректно измерването и това табло, което е на общината 

отново по този ред трябва да мине през министерството. Има нормативна 
уредба. 
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Огнян КЪЧЕВ 
Колеги, използвам момента да повдигна един въпрос и ще използвам 

момента, че има представител на администрацията от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“ неза че не е по вашата част. В частта за 
озеленения регистър за площите в град Варна. Това нещо се прие със заповед 
на Кмета, всичко е направено, така като трябва да бъде от 05.01.2016 година. 
Но още от тогава вместо да се оповести и да се публикува на сайта на община 
Варна, този регистър, както се казва в чл. 63 от ЗУТ „Кметът на общината 
организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на 
озеленените площи“ и се осъществява при достъп по реда за клаузите достъп до 
обществена информация. Не е сложен на това място, а е сложен във вашата 
дирекция под, под директория еди-къде си. Много е труден за намиране и не се 
използва. Използвам първото заседание на тази комисия и тепърва ще започнем 
да работим по този регистър. На заседание на ПК „Архитектура и 
градоустройство“ също го повдигнах въпроса, че по чл. 62 е задължително да 
се придружава всеки един подробен устройствен план, ПРЗ и каквото и да е 
изменение на подземлен имот в община Варна да се придружава със схема или 
план на схемите на зелената система доказващи, че са спазени нормативите за 
озеленените площи, архитектите не го спазват това. Дори ще използвам думите 
на една колежка, която е директор на дирекцията, която каза „Защо трябва да 
натоварваме инвеститорите с такива бележки?“. Това е подигравка със 
задължителното прилагане на чл. 62, т. 5 от ЗУТ. Имаме и назначен инженер, 
който се занимава с този регистър. От 2016 година до сега няма никаква 
актуализация по чл. 63 тя се изменя. Докато така създаден документ той търпи 
корекции и затова е думата „актуализиране“. Тоест ако нещо е изсечено трябва 
да има възстановителна компенсаторна програма, което да се види и да се 
наложи от този господин, който е назначен от администрацията за тази 
дейност. Не се изпълняват нещата както трябва. Радвам се че сме в този екип, 
пожелавам ползотворна работа на всички колеги. Исках да го повдигна този 
въпрос и да изчистим нещата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Зеления регистър е изключително важен за Варна, тъй като изчезват 

зелени площи и в последствие ние можем да видим на базата на това което сме 
имали към 2016 година и ако сега някой тръгне да проверява не знам колко от 
това съвпада. Смятам, че не се осъществява достатъчно добър контрол от 
община Варна по отношение на това, каква компенсаторна програма се 
извършва от строителите.   

 
Огнян КЪЧЕВ 
Знаете ли, кой започна да го прави този регистър и как. Аз пеша с един 

GPS, с един обществен съвет – ентусиасти двама инженери и няколко 
ландшафти архитекти от моя университет. Започнахме 2009 година да го 
правим и 2012 година тогава започнахме, възложихме обществена поръчка и 
така нататък направи се и 2016 година беше факт. 
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Николай КАПИТАНОВ 
Понеже темата е наболяла и е на дневен ред  аз предлагам всеки от нас да 

помисли за вариант за паспортизация на тези дървета и да се следи всяко едно 
индивидуално. Тоест има възможност в електронен формат в момента 
доколкото знам зеления регистър е един файл, който е естетичен, тоест той 
затова не се актуализира. Идеята е че може да стане много по – лесно и много 
по – добър ще е контрола. Защото единия от проблемите доколкото знам е 
малкото хора, които са ангажирани по тази тема. Например двама души на един 
район „Младост“ или район „Приморски“ и е много трудно да следят всичко. 
Но ако направим електронен този регистър, така че всеки един от гражданите 
на град Варна да може да влезе и да види това дръвче пред блока, кога е 
засадено, какви са процедурите, кога е било кастрено и така нататък. Това може 
да се направи не е трудно да се случи. И така ще имаме цялата история и в 
момента когато се отсече, да бъде посочено ето има компенсаторно залесяване 
тук, тук и тук. Защото в района, в който аз живея той е добре залесен, но през 
годините няколко дървета по една или друга причина бяха изсечени на тяхно 
място няма нищо. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Компенсаторната програма не е нужно да е на същото място, тя може да е 

на друго място, посочено от районната администрация. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Давам ви пример, който е в Цветния квартал изсечена горичка, която 

после е залесена в Морска градина. Каква полза имат тези хора, които са там, 
при които зеленината изчезва. Идеята ми е следната, някъде се изсича дърво и в 
момента, в който се случи на това място в такъв електронен регистър тук имаме 
пет дървета, които са засадени на негово място.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Колега, електронен регистър има убеден съм че болшинството от хора не 

знаят, че има такова нещо.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Това което Вие сте направили е една основа, тази основа е за 

професионалисти, говорим да е електронизирана просто влизате и с един клик 
натискате върху дървото и виждате всичко това там. Сега го няма. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз искам да ви провокирам с нещо друго. Идеята за станциите е много 

хубава, електронния регистър е безспорно, че трябва да работи. Обаче какво 
мислим за старите коли най – големите замърсители в градовете включително и 
в нашия. Това е един проблем, който ще засегне хората и едно такова решение, 
което ако решим да вземем някакви мерки, а виждате има държави, които 
вземат много сериозни мерки в тази насока – зелени зони, повишаване на такси 
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и така нататък. Нека от тук нататък да помислим, какво предложение то трябва 
да излезе от тази комисия, защото това замърсява въздуха. Това е нещо върху 
което трябва да помислим, как да направим така, за да ги ограничим. Ако 
успеем да го направим това, да ограничим старите коли, по този начин ще 
стимулираме използването на градския транспорт.  

Имам друга идея понеже говорим за залесяването, може би наредбата 
трябва да се промени, контрола и санкциите върху строителството трябва да се 
увеличат. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от 

председателя на комисията.  
  
 
Край на заседанието – 12:30 часа  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 
„ВрК „ОВОС“:                                                         
                                                                                                                                           
____________________                                             _____________________ 
/Станислав ИВАНОВ/                                                 /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


