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ПРОТОКОЛ 

№ 2 

Днес на 06.07.2020 г. от 10:00 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”;  

Адиле Кямил; 

Айше Кадир; 

Бранимир Балачев; 

Венцислав Сивов; 

Генадий Атанасов; 

Димитър Чутурков; 

Красен Иванов: 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Огнян Къчев; 

Румен Иванов;  

Стела Николова; 

Христо Атанасов. 

  

Отсъстваха: Антоанета Цветкова; 

     Марица Гърдева. 

 

На заседанието присъства още: Росица Николова – адвокат – довереник 

на Общински съвет, Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – 

Варна, Валентин Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД, Христо Иванов – заместник – кмет на Община Варна, Нина 

Петрова – представител на РИОСВ – Варна, Стефана Димитрова-Делева – 

главен експерт „Опазване на околната среда“ към дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Колеги, има ли мнения, съображения или допълнения по така 

предложения дневен ред? 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми господин Председател на общинския съвет, уважаеми 

господин Председател на комисията, уважаеми колеги, най – после се случи да 

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

Въпреки двете входирани искания от края на май и началото на юни от нашата 

група „БСП за България“, не се случваха тези неща. Най – после виждаме в 

дневния ред в първа точка „Актуална информация, относно ремонт на 
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дефектирал тръбопровод преминаващ под дъното на Варненско езеро.“. Кой я 

дава тази актуална информация? Кой е вносителя? Какво ще гласуваме? Според 

мен би било правилно да има уточняващи имена след тази точка. Например 

докладва еди-кой си, приема се отчет на еди-кой си, нещо, което да ни 

подскаже, че исканата среща с господин Христо Иванов – заместник-кмет, и с 

господин Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 

ООД и изобщо тези хора, които трябваше досега да са дали тази информация, 

която се забави. Както и да е приемаме я като даденост. Може би доста сте 

били ангажирани, за да не свикате заседание на тази комисия. Въпреки че 

искахме на два пъти. По втора и трета точка от дневния ред нямам възражения, 

това са стандартни процедури, които ще ги гласуваме. Буди притеснение също 

точка четвърта. Според нас не може писма входирани от Кмета на общината и 

въобще документи, които са от 12 март и от 10 април, да ги разглеждаме на 6 

юли. Гледаме документи на 6 юли 2020 година отчети, които прави Кмета за 

2019 година, входирани от него точно, надлежно и коректно с всичките 

актуални информации, които той дава още март месец и ние ги гледаме на 6 

юли. Тя 2020 година ще изтече ние ще гледаме за 2019 година какво е станало. 

Изразявам възмущението си към така направения дневен ред най – вече по 

точка първа с липсата наистина с актуална информация, кой ще я дава. Ще 

участваме в комисията, защото имаме какво да изразим на обществеността на 

Варна и пожелавам успех на комисията. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на господин Къчев. Не разбрах имате предложение за 

изменение или допълнение към така предложения дневен ред, или изказахте 

мнение? 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Изразявам възмущението си и становището, че не може в точка първа 

отново ще я зачета „Актуална информация, относно ремонт на дефектирал 

тръбопровод преминаващ под дъното на Варненско езеро.“, трябва да има, кой 

е докладвал, отчет ли приемаме на кого, длъжностни лица, комисии и така 

нататък. Това ми е забележката, за друг път да знаете. Благодаря. 

 

Председателстващия на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 

среда” предложи заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Актуална информация, относно ремонт на дефектирал тръбопровод 

преминаващ под дъното на Варненско езеро. 

2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с 

рег. № АУ 104854ВН – 009ВН/10.04.2020 г., относно издаване разрешително на 

„Арион груп“ ЕООД за водовземане от минерални води. 
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2.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № АУ104854ВН – 010ВН/28.04.2020 

г. 

3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с 

рег. № АУ 110898ВН – 009ВН/10.04.2020г., относно издаване разрешително на 

„Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД за водовземане от 

минерални води.   

4. Разни. 

4.1.  Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД20002484ВН – 004ВН/12.03.2020 г., относно годишен отчет на Община 

Варна за 2019 година във връзка с изпълнение на общинската дългосрочна и 

краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

4.2.  Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД20006839ВН/10.04.2020 г., относно отчет за изпълнение на общинската 

програма за опазване на околната среда за 2019 г. 

4.3.  Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД20006828ВН/10.04.2020 г., относно отчет за изпълнение на актуализирана 

„Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми, за 

вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2019 г.  

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

  

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

Актуална информация, относно ремонт на дефектирал тръбопровод 

преминаващ под дъното на Варненско езеро. 

Колеги, предлагам първо да дадем думата на господин Христо Иванов – 

заместник – кмет на Община Варна, който да ни запознае с актуалното 

състояние, как вървят към момента ремонтните дейности. След това ще дам 

думата за въпроси. Заповядайте, господин Иванов.  

 

Христо ИВАНОВ 

Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, 

ремонта на тръбопровода започна в средата на месец май от 13.05. имаме 

разрешително за строеж. Към днешна дата са закупени и доставени на обект 

260 м. тръби ф500, като се извършени съответните заварки и отлети 

утежнители. Това, което предстои за тръбите през тази седмица да бъдат 

извършени хидравличните проби, изпитанията за водопътност на тези 

участъци, които са подготвени за потапяне. Относно изкопните дейности на 100 

% е изпълнено прокопаване с необходимата дълбочина на ската, който е от 
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страната на канално-помпена станция „Аспарухово” до Фарватера. Също така е 

изпълнено необходимото прокопаване извън Фарватера от северна страна, като 

изкупите също са във вида, в който трябва да бъдат изпълнени. Това е 

изпълнено към днешна дата. Това, което предстои е през тази седмица да 

започне прокопаването, тоест удължаването на първия канал на Варненското 

езеро от страна на ДППИ. Знаете, че съгласно техния договор и проект, който 

имат и нивото на канала ще бъде прокопано до минус 14 метра, след което ще 

продължи прокопаването от страна на нашите подизпълнители до котата от 

минус 21 метра.  

Очакванията са в рамките на 4 - 5 дни след започване на работа от страна 

на ДППИ за удълбочаването да приключат с удълбочаването в този участък и 

може би в рамките на десетина дни да бъде извършено и удълбочването от 

страна на фирмата подизпълнител хидро ремонти. Като връзването на тръбите 

ще направим всичко възможно, дано да няма катаклизми във времето, до края 

на месеца да бъде изпълнено връзването на тръбите и елиминирано 

замърсяването на Варненското езеро.  

Това, което се получи, като забавяне се дължи на урегулиране и 

узаконяване на временно депо, което се ползва от ДППИ от прокопаването на 

бланка. Минали са всички съгласувателни процедури и през тази седмица 

трябва да се издаде заповед от Министъра на околната среда и водите за 

урегулиране на това депо, за да може прокопаванията, които се правят в този 

участък да бъдат депонирани в съвсем близко разстояние до терена, където ще 

бъдат депонирани съответни изкопаните маси.  

Относно контрола, водехме разговори с лабораторията, която е към 

ДППИ те да извършат съответните хидрографски промени, което да гарантира 

изпълнението на проекта във вида, в който е и в момента сме пред подписване 

на договор с тяхната лицензирана лаборатория. Така, че ние да сме 

гарантирани, че това което се изпълнява, като проект и като достигнати 

дълбочини и монтаж на тръбите в последствие ще бъде съгласно проекта. 

Ако има някакви въпроси ще отговоря.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на господин Христо Иванов. Колеги, давам думата за Вашите 

мнения, съображения и въпроси. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Уважаеми колеги, сагата с тръбопровода, много хубаво го обяснявате 

господин Иванов сладко, точно какво се прави в момента. Проблема не е в това 

какво се прави. Защо не се е направило след месец август, когато Вие сте 

получили първата информация? По Закона за достъп до обществена 

информация аз съм я получил от РИОСВ цялата документация от първото 

писмо до днешни дни. Притеснителното е точно това, че Вие от месец август 

знаете. Да съгласен съм, че сте си свършили работата, предали сте цялата 

информация към МОСВ, към РИОСВ се е върнала и всичко това нещо се е 

движело. Има представител на ВиК, тъй като през месец август е първия 
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документ за съобщаване на някаква авария, която не е уточнена, каква е била 

тогава. Има ли притеснение, че това нещо е станало много преди месец август? 

Тъй като една от причините, която е писана в констативните протоколи е 

събирането на чайки в центъра на Варненското езеро, поради която причина се 

самосезира ВиК, след което започват провери и се установява, че нямат напор в 

централната пречиствателна станция. Какво породи забавянето на 

извършването на тези строителни работи? Дори да приемем, че има фирма, 

която да й се търси отговорност, тъй като приемателната комисия през месец 

декември 2011 г. е приела този обект, предала го е на общината и на ВиК и в 

този случай имаме гаранционни срокове, които са до месец декември и Вие сте 

изчаквали, може би. Притеснителното е друго и точно тогава бяхме в 

предизборна обстановка, това са октомври и ноември месец. Два месеца нито 

един документ между МОСВ, РИОСВ, Община Варна и последния е от месец 

септември, когато сте правили среща във ВиК. Защо не бяха предупредени 

гражданите, тъй като рибарите са знаели, че има такъв проблем, че водопровода 

го няма и всичко, което е от кв. „Галата“ и кв. „Аспарухово“ се влива във 

Варненското езеро. Защо не са уведомени хората и рибарите да не ловят риба и 

миди, които евентуално биха били заразени и това ще повлияе върху всички в 

града. Дейности, които Вие сте извършвали може да са правилни и ги приемам, 

но мълчанието не го приемаме. Именно затова ние от момента, в който 

научихме искахме да бъде свикано заседание на ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“, която е ресорна комисия точно по този 

въпрос, за да предупредим гражданите и до момента не се даде нито един 

отговор. В констативния протокол, в който е дадено наказателното 

постановление към ВиК е най – притеснителното, където РИОСВ определя, че с 

пет пъти са надвишени нормите на пет показателя на водата. Учудващо е, че 

следващите проби се оказват вече перфектни. Това са моите въпроси. Кажете, 

защо не са предупредени хората? 

 

Стела НИКОЛОВА 

Добър ден уважаеми колеги, имам въпроси към господин Христо Иванов 

и към господин Вълканов в Закона за водите съществува чл. 131, който класи: 

„При аварийни случаи създаващи предпоставки за замърсяване на водите 

собственика или лицето експлоатиращо обекта е длъжно да вземе 

необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от 

замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно да 

уведоми басейновите дирекции и МВР.“ 

Първия ми въпрос. Имаме ли такъв план и уведомили ли сме басейнови 

дирекция и МВР? Защо гражданите на Варна не са уведомени? След като 

господин Кметът има възможността във Фейсбук със спонсорирани публикации 

да ни уведомява за всякакви проекти и визуализации, които много рядко 

получаваме в реалност, мисля че не би било проблем дори и по този начин във 

фейсбук могат да бъдат уведомени гражданите. Ние първи поискахме свикване 

на заседание на  ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“ още в 

края на месец април от „Демократична България" пуснахме такова искане. 
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Изненада е за мен, че чак сега се свиква заседание, за да обясняваме на 

гражданите какво се е случило вече след започването на ремонта. Кой ще ни 

обясни, какво се случи преди започването на ремонта? Какво правихте от 23 

март до 13 май? От 23 март е обявен изпълнителя на поръчката, който трябва да 

прави ремонт на тръбопровода. Какво чакахте до 13 май?  

Другият ми въпрос. Ако този обект беше в гаранция до 09.12.2020 г. ние 

все още ли щяхме да чакаме гаранционния срок да изтече и тогава да вземем 

мерки? Аз мисля, че прокуратурата ще даде отговор на някои от тези въпроси, 

но ние сме длъжни да дадем отговори на варненци преди прокуратурата да ги 

даде. Смятам господа, че трябва малко по – отговорно и с повече информация 

да се предоставя на гражданите на Варна, защото те са данъкоплатци. 

Независимо дали през общинския или държавния бюджет, те са тези които 

плащат в момента ремонта на тръбопровода.  

Последно, което искам да кажа. От едно участие в медиите на заместник-

кмета Иванов аз разбрах, че документацията за тръбопровода не е била в 

Община Варна и ние не сме имали никакви документи за това съоръжение, 

чиято собственост е на Община Варна. Не смятате ли, че това е престъпно 

нехайство? По този начин да нямате на такъв обект, който е изключително 

важен да нямате никакви документи. Благодаря Ви. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на госпожа Николова. Заповядайте господин Чутурков.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Ясно е че Община Варна не носи отговорност за това как е изпълнен 

обекта, нито пък е причинила аварията. Според мен основно вината се състои в 

това, че има аварийна ситуация, и на тази ситуация е действано неаварийно. 

Този екологичен проблем, когато засяга голяма част от населението на Варна от 

екологичен става политически проблем, тъй като засяга интересите на много 

варненци, независимо от тяхната партийна принадлежност. Според мен не е 

състоятелно очакването, че по време на подготовка на избори или по време на 

летния сезон, ако направим такъв вид съобщение, че това ще предизвика 

отрицателни реакции в населението, напротив. Сега и с COVID – 19  и с други 

кризисни ситуации ясно беше демонстрирано, че органите които бързо се 

включват и бързо реагират, напротив не само че не търпят някакви последици, 

напротив те имат положителен резултат в техния имидж. Говори се само за 

химически анализ, и там, когато рибите измряха, също се говори за химически 

анализ. Има ли направен микробиологичен анализ в началото на събитието и по 

– късно, когато имаше последици за рибата? Защото един микробиологичен 

анализ би показал ясно произхода на замърсяването, съответните ешерихия 

коли и другите показват, какъв е проблема с това замърсяване. Това е един 

въпрос, който интересува много хора. Знам, че има ограничения, не е работа на 

РЗИ-то да изследва езерото, защото те изследват само крайбрежието. Езерото се 

изследва от Агенцията за водите, но не знам дали тя разполага с 

микробиологична лаборатория, ВиК вероятно имате такава микробиологична 
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лаборатория. Но така или иначе при такава ситуация да се направи бърз 

микробиологичен анализ, за да се установи замърсяването и да се вземат бързи 

мерки. Благодаря. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на господин Чутурков, на заседанието присъства представител 

на РИОСВ – Варна ще получите отговор на Вашия въпрос. Заповядайте, 

господин Балачев. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Председател на 

комисията, уважаеми колеги, щастлив съм, че се провежда заседание на тази 

комисия с надеждата, че от тук нататък темата за така нареченото замърсяване 

на Варненското езеро вече няма да бъде основна тема на условната опозиция в 

общинския съвет в лицето на „Демократична България“, че няма да е и тема на 

колегите от БСП да разнищват този голям проблем, който се е случил във 

Варненското езеро. Защото в последните месеци не се занимавате с нищо друго 

освен да повтаряте едно и също. Няма предаване, няма статия и публикация в 

интернет, в която Вие да не подхващате тази тема. Хубаво е, че колегата Златев 

е проявил желание и е прочел доста от материалите, които са свързани с тази 

авария и тъй като на повечето от Вас не Ви отърва да кажете каква е началото и 

коя е причината, мисля че всички знаем Знаем, че през 2007 г., когато тази 

поръчка е била изпълнена или  е започнало нейното изпълнение, изпълнителя е 

гръцка фирма с подизпълнител фирма от Кюстендилско е започнал да прави 

нещо, но не го е направил както трябва. Ако беше сложена правилно тази 

тръба, защото трябва и кв. „Аспарухово“ има нужда от тази пречиствателна 

станция, беше сложена на необходимите 22 м. и сега нямаше да слушаме 

заместник-кмета Христо Ивано да ни обяснява, как сега го прави, нещо което е 

трябвало да бъде направено нещо преди 13 години. Така че нека да започнем от 

там, след като това нещо не е направено както трябва, след като одиторската 

фирма, която е назначена по същото време е приела този обект и го 

прехвърлила, защото такива са правилата, не защото Община Варна иска тази 

тръба да е нейна, защото правилата на строителство на такъв тип съоръжение, 

след като бъде изградено се предоставя за ползване на съответната община със 

съответните подразделения в нея. Давайки я на общината се сещате, че 

тогавашният кмет Кирил Йорданов едва ли е слязъл с маската и шнорхела да 

види дали тръбата е на 22 м., но се оказва на 11 м. или на 12 м. от не там, където 

трябва да бъде. Тя е приета работила е дълго време, но знаете, че трафика във 

Варненското езеро с оглед на морската търговия и така нататък минават най-

различни кораби, кой по натоварен, кой с по-голямо обгазяване очевидно, че 

при тази дълбочина, която е поставена се е получила тази авария. Колко голяма 

е била тя и дали към месец август 2019 г. тя е имала този капацитет, който е 

имала през месец март 2020 г., дали този отвор, който се е получил е бил такъв 

и доколко е било замърсяването и доколко е можело да бъде установено с 

видимо око? Има детайли, господин Златев, аз също съм запознат с тази 
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преписка и знам как стига от едни случайни проучвания и така нататък. Аз съм 

запознат и никога не говоря без да познавам материята изцяло. След като вече 

проблема започва да става голям и видим, да дава отражение, на вода, на флора 

и фауна и така нататък. Какво е направила Община Варна? Има ли нещо, което 

да е пропуснала по процедурата? Понеже колежката е юрист и мой колега в 

Адвокатската колегия във Варна, тя много добре знае, че тази процедура, за да 

може ние за гаранцията, която тя говори преди малко да бъде спазена, да може 

ние да търсим отговорност и така нататък. Има процедура, която е спазена от 

Община Варна и са започнали действия по нейното установяване, защото 

установяването, за да спечелиш една такова дело още повече с чуждестранно 

участие, защото виртуалния изпълнител е гръцка фирма, трябва всичко да бъде 

изпипано, както трябва. Съвсем нормално това писание от месец март до месец 

май, тази кореспонденция е абсолютно необходима, мисля, че и колегата 

Балабанов ще ме подкрепи в тази насока е трябвало да бъде направен. 

Паралелно с това са взети всички мерки за установяване. Къде е вината на 

Община Варна? За това, че било избори, за това, че дупката била малка, за това 

че замърсяването чайките и така нататък, но не чайките са критериите други са 

критериите. Първия сериозен критерий идва от ВиК, където те установяват че 

започва да намалява налягането. От там започва истинската проверка на това 

какво се случва с тази тръба. Нека да кажем на всички, стига сме 

политиканствали на никого не му е приятно, че във Варненското езеро се е 

спукала тръба. Доколко тези фекални води са отровни аз не съм химик и не 

мога да взема отношение, но причината за да умре рибата не е тази, както каза 

колегата Чутурков. Напротив, сигнала, който сме отправили към химическите 

заводи, до ХЕИ, и до съответните органи е да видим там дали нещо се прави, 

дали е от корабостроителницата, където работят с отровни материали и ги 

изхвърлят по съответния ред. ОВОС, като министерство в тази сага имат своите 

отговорности. Правилно казахте, направили ли сме сигнал до прокуратурата? 

Искаме ли пълно разследване? Указваме ли пълно съдействие? Няма спор за 

това нещо. Всички останали приказки, които си ги говорим тук са от името на 

нас, като общински съветници, като граждани и така нататък. Но дали има 

виновен, кой е той и ние също искаме да го знаем, въпреки че имаме 

подозрения за това, ще бъде решено от прокуратурата. Ходил съм да търся 

съдействие за максимално бързото разрешаване на този проблем, както и за 

изготвяне на това досъдебното производство, назначен е следовател, а не 

разследващ полицай, предоставени са всички книжа. Надявам се до края на 

месец юли тази тръба да бъде сложена на мястото и с това сагата да приключи. 

Има много по – важни теми, които предстоят да решаваме и престанете да се 

занимавате с тази тръба. Вие говорите за тази тръба, но бумеранга се връща 

отново към 2007 г., което едва ли да говори добре за някои от седящите тук. 

Моето мнение е че темата за тръбата трябва да я преустановим и ще я 

подновим, когато разберем кой е виновен, за да може действително ние като 

Общински съвет да поискаме по-строга отговорност на тези, които са виновни 

за тази авария.  
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Отново казвам има много по – важни неща да решаваме предстои 

актуализацията на бюджета и много други неща. И понеже няма какво друго да 

кажете да обвините общинската администрация, чета само едно и също. Имам и 

още една молба колеги, ние сме готови да разгледаме всяко добро предложение 

и да го подкрепим независимо от кого излиза то. Нека това предложение да 

бъде направено така, както е по правилата, защото и промяна на устава и на 

правилника, както и предложения за отпускане на финансови помощи каквото и 

да е било, те трябва да бъдат правени по установения ред, ако не бъдат правени 

те формално не могат да бъдат приети. Давам го, като пожелание към всички 

нас, когато правим предложение да го правим, както трябва, за да има полза от 

него. Благодаря, Ви. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин Балачев. Заповядайте, господин Чутурков. Може да 

ползвате, ако искате страничния микрофон. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Не приемам въпросът да се поставя на политическа плоскост. Искам да 

попитам, гражданите на Варна, през този период как посрещнаха тази новина? 

И какво очаквате, общинските съветници мирно и тихо да приемат всичко все 

едно, че няма проблем? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Нищо не очакваме, господин Чутурков. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Не говоря към Вас, говоря към господин Балачев. Нали като отидем да се 

срещнем с тях ще ни питат – вие за какво сте там, чии представители сте? Нали 

разбирате, че от този диалог не може да се избяга. И отново казвам, за мен 

единствената така вина на Община Варна е бавната реакция. Не се е действало 

аварийно според мен. Не може, представете си, екологичен такъв проблем или 

по-сериозен проблем, не дай си Боже, да възникне. Ние да си пишем писма, да 

ги завеждаме и така нататък. Неща, които трябва да се решат действително 

аварийно. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Да, разбрах, господин Златев, съжалявам, бяхте направили заявка преди 

това. Заповядайте. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Балачев, аз очаквах точно Вашите думи, точно тези думи да ги 

изкажете. Точно това обвинение да отправите към нашата група, тъй като се го 

отправили в медиите. Очаквах го. Но това е тенденция в новата политическа 

формация, в която сте, за липса на търсене на отговорност. Вие казвате така – 

дайте, вижте какво, направихме го, дайте да спрем до тука, да не 
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политиканстваме. Но аз ще Ви кажа следното, в една фирма, ако в едната стая 

има изпускане на газ, Вие няма да вкарате своите работници вътре. Аз поне 

няма да ги вкарам. А при нас имаме тръбопровод не с такава малка дупка, както 

Вие заявявате. Защото в първия констативен протокол казват, че тръбата я 

няма. И господин Вълканов каза, но не че има намаляване на водоподаването на 

фекалните води, а въобще липсва. Тоест още от първия констативен протокол 

ноември месец е ясно, че там всичко се излива във Варненското езеро. И ще ви 

кажа как го разбрахме ние. След като беше обгазен кв. „Аспарухово“ с 

миризми, които вървят постоянно, група общински съветници ходихме заедно с 

Кмета, обхождахме цялото езеро – Венцислав Сивов, Милена Димова, тука сте. 

С Кмета на кв. „Аспарухово“, извинявам се, ако съм объркал. Така. Ходихме, 

обикаляхме, и душехме, за да търсим защо сме обгазени. И тогава достигнахме 

до РИОСВ, и от там ни дадоха цялата информация. Казаха да, тръбата е 

скъсана. Това искам да ви кажа. А 2011 г. все пак да кажа, че не кой е направил 

тръбопровода, а кой го е прел. Нали прието е от Държавна приемателна 

комисия и хората, които режат лентички са ясни. Така че, ако трябва при 

новото пускане на тръбопровода, може да се обадите да дойдат да отрежат 

лентичката. Благодаря ви. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Задължително, да. Давам думата на председателя на Общински съвет, 

господин Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имам реплика имам към господин Златев. 

Действително се правят опити да се политизира въпросът, което е 

смешно. Да, той вече е политизиран, както казва колегата. По отношение на 

отговорността, към господин Златев специално, в исторически план е ясно коя 

политическа формация търси отговорност и коя не. Вземете от последната 

година събитията и вижте колко представляваната от нас политическа 

организация пристъпва към реализиране на отговорност. Но това е съвсем 

друга тема. Сега колеги, тука чух разни неща за миризми, съветници, които 

ходили да душат по езерото, нали и така нататък. Явно показва, че не сте 

запознати в абсолютно всички факти по темата и аз моля господин Иванов да 

даде думата на господин Вълканов. Който буквално да ви запознае с историята. 

Несериозно е да се казва, че през 2020 имало било миризми и съветници, и че 

барабар с районния кмет обикаляли да душат по езерото. Така. До 2011 г. дали 

същите тези количества не са се изсипвали в езерото? И говорейки за 

екологичен проблем преди това господин Чутурков и госпожа Николова, как 

така нямаше до тогова екологичен проблем в езерото? Как изведнъж 2020 г. се 

загрижихме за това езеро и така нататък? Моля, дайте думата на господин 

Вълканов. 
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Станислав ИВАНОВ 

Да, разбрах. Госпожо Николова, може ли да дадем думата на господин 

Вълканов да ни запознае. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Аз имам реплика към господин Балачев. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Добре, заповядайте за реплика.   

 

Стела НИКОЛОВА 

Докато Вие коментирате как сме били политизирали проблема и 

специално господин Балачев, „Демократична България“ няма нищо общо с този 

тръбопровод, нито сме го поръчвали, нито сме го правили, нито сме го 

приемали. Нито един път до сега не съм коментирала по някакъв начин 

политически този проблем. Ставаше въпрос за реакцията на общината, като 

собственик на този тръбопровод. Става въпрос за отговорността, за мерките, 

които са взети. Ние искахме да разберем какво е направено, как е направено, 

това е съвсем нормално, ние сме общински съветници. Другото, което искам да 

подчертая, при положение, че хора от цялата страна ме питат, направили 

резервации във Варна в момента, можем ли да идваме, водата чиста ли е? 

Защото противоречива информация излиза от Басейнова дирекция, от РИОСВ, 

от РЗИ и така нататък. Искам да ви кажа, че аз не съм голословен човек и съм 

поръчала независимо изследване на резултатите на Басейнова дирекция, 

независимо разчитане от независим експерт. И този независим експерт каза 

нещо съвсем различно от това, което написаха господата от Басейнова 

дирекция. По отношение на работата на Басейнова дирекция може много да се 

говори. И там как се изкарват политкоректни резултати и може би това е 

въпросът, който би трябвало да се политизира. Как работят институциите, 

които са призвани да работят в полза на гражданите? За това става въпрос, 

господин Балачев. Нито веднъж не съм политизирала въпросът. Искала съм да 

разбера, какво е направила Община Варна, като собственик и ВиК, като 

оператор на тръбопровода. Ако смятате, че това е политизиране, съжалявам. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на госпожа Николова. Надявам се господин Балачев, да не 

влизаме в диалогов режим. Предлагам да дадем думата на господин Вълканов. 

Ако може аз също едно допълнение към тези въпроси. Искам да се внесе яснота 

в момента фактическата обстановка как се пречиства водата, също да го 

засегнете във Вашето изказване.   

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Добър ден господин Председател на Общинския съвет, уважаеми господа 

общински съветници, дами и господа общински съветници, въпросът, който 

разглеждате днеска е доста сериозен, тъй като имаме аварийна ситуация. Тази 
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ситуация ми я докладваха на 19-ти август миналата година. Тест от помпената 

станция се разбра, че помпите работят в завишен режим, тест имаме някъде 

пробив. ВиК какво направи? Веднага, същият ден намерих фирма водолазна, 

която да види какво е състоянието на този тръбопровод, който е по посока от 

Аспарухово към Варна. То не става така лесно, защото през този канал минават 

много големи и тежки кораби, и има трафик. Искахме разрешение от Морска 

администрация, които ни осигуриха на другия ден възможност в рамките на 3 – 

4 часа да проверим. През това време разгледахме проекта, който е предаден от 

фирмата, имаме и такъв и във ВиК, оказа се, че тръбата трябва да е на 22 м. 

дълбочина. Тест представете си тука нали примерно е едно 6 – 7 метра, и от там 

нататък имаме 13 м. вода. Сами разбирате, че нито ние имаме такава техника, 

нито можем да предприемем някакво действие да прокопаем и да достигнем 

тръбата. Защото при водата, която я пренасяме под езерото, когато стане авария 

налягането е голямо. Там е силно, 7 – 8, до 10 атмосфери и тя прави кратер и се 

вижда къде е аварията. Тук налягането в тази тръба е 1,5 атмосфери. И искам да 

ви обясня, че при изграждането на тази помпена станция, проектанта е 

помислил и е направил следното – пречистване на груби утайки, 

пясъкоуловители, маслоуловители, мембрани, да се доведе водата до една 

суспензия подобна на светла боза, която да се прекара от единия край на 3 км. 

до другия, до Варна и тя да отиде в пречиствателна станция Варна. В интерес 

на истината трябва да ви кажа, че тръбата се оказа, че е аварирала някъде около 

сто и няколко метра вътре в езерото, точно във фарватера, където минават 

корабите. На проекта се виждаше, че там има точно снадка, която е фланец. 

Първата реакция, която нали се сетихме, че може би не са сложени 

неръждавейки болтове, а са сложени там елементарни такива железни и може 

да се е отворила тръбата. Водолазите, които пуснахме на другия ден установиха 

в доста голяма тъмнина, защото те много трудно се ориентираха, аз също бях на 

водолазната лодката тогава, не можеха да се ориентират какво точно се случва 

отдолу. Защото ние пускаме помпите, те да могат да тласкат вода и се виждаше, 

че излизат някакви мехурчета нали от под земята, които представете си нали на 

горе от земята и още 13 м. на горе, излизат, но то е от порядъка на около 30 – 40 

м. под дъното, ври. Няма тръба, няма нещо, което да се е показало, нищо 

такова. Тест тръба не можаха да намерят. И ние няма какво да направим, обекта 

е гаранционен до Нова година. Веднага уведомихме общината, Министерството 

на околната среда и водите, тъй като той е собственик на строителното 

разрешение, той е възложител на фирмите, които изпълняват проекта, той се 

разплаща с тях и те носят гаранция до декември месец. Поканихме ги, веднага 

реагираха от общината, поканихме ги на разговор. Оказа се, че на фирмата, 

която е била там благоевградската собственика е починал, синът му не иска да 

се занимава и така нататък. Отидохме в Министерството, говорихме с министър 

Нено Димов, той ни даде следното обяснение, извика си юристи и каза, ние сме 

я предали на общината, вие си решавайте какво ще правите. Естествено, че 

нито общината, нито ВиК има такива възможности да подкопай на 27 м. и да 

види точно какво се случва, защото ние не знаем какво се случва. И това дали 

тръбата е скъсана примерно на 20-ти или на 15-ти януари, никой не може да 
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каже, защото корабите продължават да си минават от там. Защото след като 

мина гаранционния срок през който няма кой да пипа, най – вече ВиК, пък и 

общината няма как, защото то е процедура. Това не е да изкопаеш пътя или 

асфалта, който са го направили вчера от общината, да го изровя и после да ми 

се кара Кмета, нали когато стане авария. Няма как да стане нали, да я свършим 

ние тази работа. Трябва да я възложим на специализирана фирма, която да го 

свърши. Сега, дали сме уведомили населението. Имаме водени няколко срещи с 

РИОСВ, с които те са ни дали възможност ние да предприемем някакви 

действия. Какви действия предприемаме? Предприемаме действия първо, за да 

установим, но ние не можем да установим кой е. Водолазите казаха, че могат да 

го установят по Нова година, когато се избистри водата. Първият оглед на 

водолазите след Нова година, нищо не показа. Слязоха и намериха една тръба, 

която е обърната на обратно, обърната по посока на Варна. Говоря от Варна 

езерото обърната на обратно. И търсят другата тръба някъде тука, обаче тя я 

няма. Няма и нищо не тече от тази тръба. И излязоха си водолазите и казаха, че 

не може. Какво ни остава? Трябва да търсим нали някаква друга техника или 

фирма, която да дойде да ни направи някакво топлинно заснемане и така 

нататък. Платил съм на такава фирма, която инкогнито от техните шефове 

дойде и засне всъщност какво се случва по дъното без да слизат. И тогава 

видяхме всъщност, че тази тръба обърната вероятно я е скъсал кораб, която е на 

разстояние от друга тръба на 50 м., другата тръба е под дъното, тя не се вижда.  

Аварийно сме пуснали нали през това време заустването през старата тръба за 

това, но вече като разбрахме какво става. Преди това водата по посока на това 

се изтича в езерото под земята и тя играе ролята на някакъв филтър. Сега, 

резултатите, които ги взимат от всички, ги взимат от канализацията, която се 

намира преди пречистването на станцията. Защото така било по закон. Аз не 

знам какъв е този закон, който нали имаме един път пречиствателна станция, 

работят всички помпи, минава през тези четири неща, които ви казах нали – 

през пясъкоуловител, маслоуловители, мембрани и така нататък, и я изливаме в 

езерото на средата и играе ролята на дълбоководно заустване, едва ли не на 10, 

12 – 15 м. там дълбочина. И там вече резултатът нали е съвсем различен. Какви 

ли не неща прочетох в пресата. А иначе ние сме събирали по 200 хил. лв. на 

месец от населението и трябва да му ги върнем, от което се самосезира 

регулатора и ни прави проверка. Трябва да ви кажа, че ние от кв. „Аспарухово“ 

и от кв. „Галата“ пречистената вода, която инкасираме е от порядъка на 35 хил. 

лв. Понеже дойде новия Министър на околната среда и водите той реши да се 

направи на велик, каза на РИОСВ и те взеха и ни глобиха 44 500 лв. месечна 

глоба, ежемесечна, която жалим, но все още съществува. И освен това вие 

разбирате, че работят денонощно помпиери, пречиства се водата, помпите 

работят за ток, тоест разходите ни са минимум 25 хил. лв. и 45 хил. и стават 70 

хил. лв. срещу 35 хил., които получаваме. Няма никакво значение какво 

получаваме и какво не получаваме. Факт е обаче, аз не съм политик, но искам 

да ви кажа, че тука се твърди за безотговорност и за каквото и да е отношение. 

Безотговорност няма, защото ако бях безотговорен нямаше да кажа на никой. 

Тоест никой до ден днешен нямаше да разбере, че в езерото се излива вода. 



 14 

Няма как да разбере. Няма. Нищо не изплува. Няма как да разбере, защото тя 

тече по дъното, разпръсква се веднага и се разнася и така нататък. 

Показателите, понеже нашата лаборатория макар че е лицензирана, макар че е 

акредитирана, никой не иска данни от нашата лаборатория. Ние влизаме с 

лодката и взимаме от мястото, от където изтича, показателите са както на други 

места. Няма никаква разлика. Така че искам да ви кажа, че екологична 

катастрофа или каквато и да е в езерото няма. Това е в главата само на тези, 

които искат да има. После за рибата чух. Рибата измря на 10 км. от канала. Ако 

някой не е ходил да я гледа нали, аз съм ходил лично да проверявам. На 10 км. 

от това и най-лесно беше на Министерство на околната среда и водите и на 

военното министерство, защото знаем кой работи там – флотски арсенал, да 

кажат че нали тази тръба, която изпуска водата тя е причината да се изрови 

рибата. Нищо подобно. Това е невъзможно. Второто, което искам да ви кажа е 

че ако тази тръба, както каза господин Балачев е била на необходимата 

дълбочина, а то няма кой да каже за това освен надзора, който е правел тогава 

проверка на този обект. Никой друг, нито от хората, които ги изнесоха в 

пресата, че са се подписали там 16 човека – те гледат документи. Никой не е 

водолаз да слезе на 15 м. на долу да виси или още повече на двадесет и два, за 

да види дали тръбата е там. Нито кмета на общината Кирил Йорданов, нито 

който и да е от тези, които са били в комисията тогава, могат да бъдат 

отговорни заради немарливостта на надзора, ако има такава. Ние не знаем какъв 

кораб е минал. Кораба е ясен. Не може да скъсаш тръба 50 м. – 44-45 м. тръба 

да минеш да я скъсаш. Това е ясно. Корабите трябвало да минават с 10 възела, 

ако минели с повече нали, защото излизат от езерото, тогава задницата им 

падала с по 2 м. на долу, туй са обяснение лаически на кой ли не. Всички 

разсъждават нали по темата, но за да се направи тази сложна авария от 

специализирани хора, не може да я направи ВиК, защото всички пари, които се 

дават от държавата по посока на ВиК, тъй като сме търговско дружество, се 

считат за държавна помощ, а няма как да стане. За това парите, които се 

осигуриха от новия бюджет след Нова година се дават на общината и тя ще си 

направи поръчката и тръгваме да реализираме. Не че много им се иска да го 

правят и е тяхно задължение, макар че са собственици. Предали са ни го, но ние 

нямаме никаква възможно да финансираме. Защото все пак разбрахте, че един 

такъв ремонт струва над милион. Ако ние го платим, не че не можем да го 

платим, трябва да спрем да правим тука инвестиции в общината, нищо да не 

правим. Тоест нещо такова се получава. И аз ви моля, когато нали коментирате 

за тази тръба, когато си мислите, че е станала някаква екологична катастрофа, 

не е станала. Защото Ph-то на водата там е при 4 показател е 4 – 4,5. Винаги е 

било вътре във водата. Така че наистина, за да я вкараме в пречиствателна 

станция Варна, там правим пречистване на азот и фосфор, но отпадъци и други 

неща, които са вътре. няма. И още нещо да ви кажа последно. Когато тези неща 

се раздвижиха в пространството, то нямаше политици, които да не застанат там 

на езерото и да обясняват. Недейте им приглася. Няма заразяване и хората, 

които – и аз съм бил свидетел на това от София питат „може ли да отидем в 
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Евксиноград на почивка, защото морето били заразено“. Е!? Няма как да се 

случи това нещо, то си е смешно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз имам един уточняващ въпрос. Какво е било качеството на водата, 

която се е изливала в езерото до 2011 г. и в момента? Има ли разлика между 

водата, която се е изливала до 2011 г. и в момента? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

През 2011 г., когато имаше пречиствателна станция на територията на 

Аспарухово всъщност от 1964 г. до 2013 г. водата се е изливала на брега на 

езерото. Знаем там рибари непрекъснато и всички се трупат да ловят риба, сега 

тяхна си работа нали, но сега ви казвам – тя се пречиства и се вкарва 

дълбоководно в езерото, така че този голям обем на вода, който има езерото, 

просто и теченията, защото има и много големи течения и в двете посоки. 

Единия път, до обед влиза водата навътре, после се изнася, като приливи и 

отливи, което няма как това количество. Това е, ако имате някакви 

допълнителни въпроси? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Само да уточня това, което Ви помолих. Към момента да ни уведомите,  

как се пречиства водата. 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

В момента по същия начин. 

 

Станислав ИВАНОВ 

По същия начин, както до преди 2011 г., нали така? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Точно това обясних, че пробите се взимат преди пречистването. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Да, ясно да стане, че не се хвърля така безразборно, а си минава през 

механично очистване. 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Механично, пясъкоуловител, маслоуловител и мембрани има. И се 

зауства вътре, да. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Разбрах. Благодаря на господин Вълканов. Ще помоля представителя на 

РИОСВ също да каже няколко думи, особено по отношение на въпроса на 

господин Чутурков за микробиологичен анализ – дали има такъв. 
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Нина ПЕТРОВА  

Нина Петрова съм, представител на РИОСВ – Варна. Аз мога само да 

допълня, че микробиология не се извършва от лабораторията към РИОС – 

Варна, която използва и Басейнова дирекция. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Добре, пробите в момента, които вземате. 

 

Нина ПЕТРОВА  

Ние сме взели само проба от точка преди заустването на отпадъчните 

води от канално-помпената в кв. „Аспарухово“. Ние не взимаме проби от водни 

обекти, тоест от Варненско езеро. Такава информация има в Басейнова 

дирекция. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Това е тази информация, която я изпратихте служебно. 

 

Нина ПЕТРОВА  

Взимаме проба от непосредствено преди заустването в езерото. 

  

Станислав ИВАНОВ 

Колеги, само за уточнение – има постъпил доклад от директора на 

РИОСВ, ще ви бъде предоставен на таблетите. Ще го пусна до всички колеги, 

така че ще се запознаете с този доклад. 

Другият въпрос, заповядайте. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте, имам няколко въпроса. До 2011 г., доколкото на мен ми е така 

представена ситуацията, пречистването е на два етапа – механично и 

биологично. Така ли е? … По принцип тази вода, която отива в ... Тя преди 

2011 г. не е била пречиствана, директно е влизала по този начин в езерото, така 

ли? … Само механично е било тогава, така ли? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Както е в момента. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Технологията е малко по – добра. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Защото аз малко по-различна информация получих, може да са ме 

излъгали. Няма проблем. 
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Имам въпрос, първо ние сме пуснали запитване още през април месец, на 

което Вие би трябвало да отговорите в законовия срок. Вие защо не отговаряте 

на тези запитвания? Това ми е единия въпрос. 

Вторият има ли застраховка този обект? Ако има застраховка, какви са 

били условията? Защото аз считам, че е достатъчно важен, за да има такова 

нещо. Може и да няма. Не съм сигурен. Искахме да попитаме, за сега за пръв 

път имаме възможност след три месеца. 

И последното – знаете ли за инцидент в фарватера през 2015 г., при който 

става ясно че тръбата от дъното е вдигната вече над дъното? Тоест тя в този 

момент вече виси във водата във фарватера. 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

За 2014 или 2015 г., за котвата ми говорите, която смятате че е надигнала 

тръбата. Сега, аз нищо не смятам там, защото и тогава пуснахме водолази и 

тогава видяха, но една част от тръбата е заровена, а друга част, където 

дълбочината, където всъщност кораба е загубил управление и е отишъл, и 

където си е пуснал котвата и после си е отрязал котвата и е спрял. Защото ние 

тогава кораба го спряхме, един месец стоя тука, имаше там разни разправии 

нали, но нямаше наранявания по тръбата и нямаше нищо, те просто са отрязали 

котвата, защото са развалила. Колко го е надигнала аз не знам. Може и да го е 

надигнала, няма как да гадая. Водолазите слизаха, правиха заснемане, казаха, че 

всичко е наред. Нямаше прекъсване на водопровода, всичко си беше както 

трябва. Така че не мога да твърдя, че този кора примерно е надигнал някаква 

тръба и то я надигнал толкова високо, че да я изкара еди-колко си от това, без 

да я скъса. Нямам идея. 

На втория въпрос да Ви отговоря за застраховките. Застраховки имаме, 

единствено нямаме застраховки срещу кораб. Защото не го приема 

застрахователя. Това е положението. Трябва да си търсим през Морска 

администрация там, но той понеже е неизвестен, като извършител, защото ние 

не знаем кога кой кораб кога я е скъсал. Няма как да знаем. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Заповядайте господин Капитанов, а след него е госпожа Николова. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Първо, не ми отговорихте на въпроса, защо не връщате отговори на 

официални запитвания. Това е едното. Другото обаче, което на мен ми направи 

впечатление – преди малко Вие ни обяснявахте, че тази тръба би трябвало да е 

заровена до 20 м. по водата или на 10 м. под водата, а току що Вие казахте, че 

тръбата е била най-малкото закачена от котва. Тоест аз в момента започвам да 

се обърквам. Била ли е заровена или не е била заровена тази тръба, според Вас? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Сега ще Ви обясня отново. Явно не съм се изказал правилно. 

Дълбочината на канала там, където е фарватера, където минават корабите 
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трябва да е на 22 м., нали по проект. А след това тя има друга линия и излиза в 

много участъци, излиза над водата, там където няма причина да я копаят, по 

дъното. Има дълбочини в езерото, разбрах, че сте морски човек, в езерото, 

където, дълбочината е голяма и тя там е с утежнители. Аз не знам по този 

проект, както е дадено какво е нивото и каква е картата на езерото, и къде 

трябва да е закопана и къде да не е закопана. Понеже кораба, за който говорите, 

той е загубил управление и е излязъл почти извън фарватера и е хвърлил 

котвата. Не е имало скъсване, защото софтуерите на помпите са направени 

прекрасни те веднага дават разлика в работния режим, така че няма скъсване.   

 

Николай КАПИТАНОВ 

Можете ли да ни изпратите данните на тези помпи? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Разбира се, че може, просто не знам къде е попаднало Вашето писмо. 

Дайте ми номера и ще ви отговорим. Не знам защо не са Ви отговорили. Нямам 

представа.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Добре, това е технически въпрос. Заповядайте госпожо Николова. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Не чух отговор на въпроса си имаме ли авариен план по чл. 131 от Закона 

за водите? И другото, което искам да попитам – след като ние се запознахме с 

доклада на фирмата, която е правила обследването поръчано от ВиК на 21-ви и 

на 29-ти януари, не можеше ли господин Вълканов, след като сте ползвали вече 

техника и разбрали, че не могат и в по-бистра вода водолазите да открият 

тръбата, не можеше ли да направите такова обследване с техника още през 

август, когато и тогава водолазите не са успели да го направят. Не са успели да 

намерят тръбата. След като има проблем и има авария, без значение колко 

пречистено според Вас се излива съдържание в езерото, след като ние имаме 

Европейски директиви и нашата държава е страна членка на Европейския съюз 

и сме длъжни да се съобразяваме с тези Европейски директиви, не смятам че 

трябва да се оправдаваме, че минал ли – не минал кораб. Никой не е направил 

експертиза до момента, до колкото знам, дали тръбата е скъсана от кораб. 

Защото Морска администрация отговаря на РИОСВ в писмо, че те нямат 

регистриран инцидент с кораб по това време на годината. И след като няма 

такъв регистриран инцидент, не знам Вие на какво основание твърдите, че е от 

кораб. Защото в доклада на водолазите пише, че тръбата е скъсана чисто от 

заварка. Тоест тя може да се е разпорила сама, нямам представа, аз не съм 

специалист. … Да, но защото има налягане, господин Балабанов. Нали? Тази 

вода под налягане се изтласква. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Една атмосфера е налягането. 
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Стела НИКОЛОВА 

Една, две, пет аз не съм специалист. Но според мен трябва да се получи 

експертиза. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Когато боравим с термини, би следвало да боравим коректно. Правим 

заключения, защото имало една атмосфера и то щяло да премести на 50 

м.такава тръба.  

 

Стела НИКОЛОВА 

Добре, а Вие как разбрахте, че е от кораб? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

На 50 м. е скъсано точно на фарватера, не е скъсано на магистралата, тук 

на Аспарухов мост. Аз вече обясних, че до Нова година до средата на декември 

месец този тръбопровод е гаранционен. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Добре, Вие каква гаранция търсите, когато не знаете, какво се е случило? 

 

Валентин ВЪЛКАНОВ  

Когато има авария уведомяваш строителя, който да дойде и да види 

аварията, той е специалиста и той да слезе и да я види. Аз ангажимент, към това 

което съм свършил, нямам. Когато никой не взема решение от строителите и 

строителят, който е възложил на строителя да го правят – възложителя, тогава 

вземаш отношение. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Аз не съм на вашето мнение. Тук е представителя на РИОСВ, нека тя да 

Ви каже, дали не е ваше задължение без значение дали има гаранция. Моля 

госпожо бихте ли казали, защо Вашата институция възлага да се направи 

обследване на тръбопровода. Благодаря.  

 

Нина Петрова 

За да се установи по безспорен начин, къде е мястото на аварията, тъй 

като тръбопровода е дълъг 3 км. Ние възложихме на ВиК да направи 

обследване и да уточни точното място на аварията. За нас беше важно да се 

уточни, къде е точно мястото на аварията. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Заповядайте господин Балачев. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Аз имам въпрос към колежката. Вярно ли е и въобще може ли да бъде 

вярно, това, което ви обвиниха Вас контролните органи, имам в предвид не 
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само вас, а и другите институции, че е възможно Вие да давате неверни данни 

относно това, каква е чистотата на водата и така нататък. 

 

Нина Петрова 

Аз не мога да дам такава информация. Това, което предоставяме ние като 

информация е достоверно и не мога да отговоря за другите. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Вие гарантирате, че това което предоставяте е достоверно. Моето 

предложение е процедурно, господин Председател, мисля че започнахме да се 

повтаряме в дебата, изслушахме господин Вълканов, мисля че всички се 

изказахме по няколко пъти. Вие бяхте прав, ако започнем тук да обясняваме ще 

стане говорилня. Моето предложение е да прекратим дебата и да преминем към 

останалите точки по дневния ред. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Аз ще подложа на гласуване това предложение. Господин Чутурков беше 

направил също предложение. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Не стана ясно дали има микробиологично изследване. Аз предлагам, ако 

няма такова изследване до сесията да се извърши и да се каже точно. Защото 

Шокаровия канал го източват периодично и правят микробиологични 

изследвания, а тук в случая няма. До сесия предлагам да се направи или ако е 

направено да се оповести, какво е микробиологичното изследване на водите в 

езерото около авариралия тръбопровод.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря Ви, господин Чутутков, не знам доколко комисията има такива 

компетентности. Аз ще отправя запитване и ще го подложа на гласуване, както 

и предложението на господин Балачев за прекратяване на дебата. 

Колеги, разбрахме от господин Христо Иванов, какъв ще е срока на 

завършването на ремонта. Господин Вълканов направи точна ретроспекция на 

това какво се е случвало през годините. Мисля че получихме една по – пълна 

информация. Благодаря и на представителя на РИОСВ. 

Колеги, подлагам на гласуване последното постъпило предложение, 

което е направено от господин Балачев, а то е да се прекратят дебатите и да 

преминем към следващите точки от дневния ред. 

Който е съгласен, моля да гласува.   

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Колеги, подлагам на гласуване предложението направено от господин 

Чутурков, не знам точно как трябва да се направи, може би да възложим на 
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администрацията да направим микробиологичен анализ на водата във 

Варненското езеро или ако има направен такъв да бъде оповестен. 

Който е съгласен, моля да гласува.   

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна 

с рег. № АУ 104854ВН – 009ВН/10.04.2020 г., относно издаване разрешително 

на „Арион груп“ ЕООД за водовземане от минерални води. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № АУ104854ВН -010ВН/28.04.2020 

г. 

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. № АУ 104854ВН – 009ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 

минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“ на „Арион груп“ ЕООД, град Варна 

за „всички други цели“, по смисъла на Тарифа за таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за замърсяване. 

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 - 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмета на Община Варна 

с рег. № АУ 110898ВН-009ВН/10.04.2020г., относно издаване разрешително на 

„Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД за водовземане от 

минерални води.    

 

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 
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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. № АУ 110898ВН-009ВН/10.04.2020г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 

минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“ на „Специализирана болница за 

рехабилитация – Варна“ АД, град Варна „за лечебни цели в специализирани 

болници за лечение и рехабилитация“, по смисъла на Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.  

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 - 2, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД20002484ВН 

– 004ВН/12.03.2020 г., относно годишен отчет на Община Варна за 2019 година 

във връзка с изпълнение на общинската дългосрочна и краткосрочна програма 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива. 

Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД20006839ВН/10.04.2020 г., относно отчет за изпълнение на общинската 

програма за опазване на околната среда за 2019 г. 

Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД20006828ВН/10.04.2020 г., относно отчет за изпълнение на актуализирана 

„Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми, за 

вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2019 г.  

Тук нямаме проект за решение. Включени са в точка „Разни“ за 

информация на колегите общински съветници. Има представители на Община 

Варна, които са съставили отчетите. Колеги, давам думата за мнения и 

съображения по така направения първи отчет за 2019 година във връзка с 

изпълнение на общинската дългосрочна и краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

Мнения и съображения по така на правения отчет? Отчет за Закона за 

енергията и възобновяеми източници. Колеги, тъй като не мога да го подложа 

на гласуване, защото е за информация.  

Преминаваме към втория отчет, а той в изпълнение на разпоредбите по 

чл. 49, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, за 2019 г. за изпълнение 

на Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019 – 2023. 

Мнение и съображение по така направения отчет? Заповядайте, госпожо 

Николова.  
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 Стела НИКОЛОВА 

И в двата отчета има един и същ абзац. Абсолютно точна повтарящ се, 

„Изготвена е нова транспортна схема на града и проект за Наредба за превоз на 

пътници“. Въпросът ми е дали имаме нова транспортна схема? 

 

 

Стефана ДИМИТРОВА-ДЕЛЕВА 

Предполагам сте обърнали внимание, че отчета завършва с изречението, 

че същия е изготвен на база информацията, която е предоставена от и са 

изброени съответно дирекциите и общинските предприятия, които са 

предоставели тази информация. Аз единствено е изисквам, събирам и 

обобщавам. Така че, това, което прочетохте е съобразно информацията 

предоставена от общинско предприятие „Градски транспорт“ ЕАД. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Има план  да се приема. Въпросът на госпожа Николова е, че няма такава 

реално. Има план, но няма реално. Коректно е да не се пише, че има.  Може би 

в тази връзка, госпожа Николова задавате въпроса? 

 

Стефана ДИМИТРОВА-ДЕЛЕВА 

Когато вземете решение ще направя корекция по този отчет.      

 

Станислав ИВАНОВ 

Хубава е да отразява реалната обстановка. 

 

Стефана ДИМИТРОВА-ДЕЛЕВА 

Съответно ще информирам общинското предприятие, което е 

предоставило тази информация. Отново казвам, аз единствено я обобщавам.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Ако има някакво съответствие ще Ви помоля до сесия да се коригира по 

начин, по които отговаря на реалната обстановка.. Мисля, че има достатъчно 

време. Благодаря.  

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, целия отчет трябва да 

бъде преработен. Точка I „Атмосферен шум и зелена система“, точка 1 

„Дейности по озеленяване“. Още в първото изречение на първия абзац е 

абсолютно не вярна информацията. „Публичния регистър на озелените площи 

на дълготрайни декоративни дървета и така нататък по чл. 63, т. 1 от Закона за 

устройство на територията“, нали той не се актуализира. Аз лично два пъти съм 

ходил до служителя, които трябва да актуализира. Няма такава дейност. Вижте 

какво пише тук „същият се актуализира периодично“. Абсолютна измама. Да го 

чуят тук всичките общински съветници и цялата общественост на града. 
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„Зелените площи и озеленените пояси на територията на Общината 

целогодишно се поддържат и обявяват, включително по компенсационни 

програми. Местата на компенсационната насаждания суверенно се отразяват в 

гугъл за информация на обществеността“ Какво е това „гугъл“, знаете ли? Аз 

също съм преподавател и работя с гугъл. Абсолютно не съм съгласен с такъв 

начин на предлагане на информация. „Дейности по озеленяване“, бедете точни. 

Първо този регистър от месец януари 2016 г., от какво е приет, той не се 

актуализирал. Второ месец февруари на комисия „ОВОС“ направих забележка 

на администрацията, че има линк към Община Варна на всички публични 

регистри. Там не съществува публичен регистър на зелените площи по чл. 63. 

Защо? Защо трябва да е в подменю към Дирекция „АГУП“ или Дирекция 

„ИИБ“? Където пише „зелен регистър“. И  там е неточно и неграмотно. 

Справете се с документите. Закона за устройство на територията е отредил 

наименованието на този публичен регистър за озеленени площи. Той не е зелен 

регистър, оранжев или червен. Извадете го този регистър от там, 

актуализирайте го, и го сложете в първата страница на Община Варна, където 

Ви го казах още преди четири месеца. Не мога да разбера, що за бездействие е 

това от Ваша страна, че не го направите. Имате комуникационни отдели, 

информатици, и така нататък. Недейте заблуждавайте хората да ходят в под, 

под, подменю на някоя от дирекциите и да търсят някакъв „зелен регистър“ или 

„червен регистър“. Няма такъв.   

В точка 2 „Изграждане/рехабилитация на уличната/тротоарната мрежа и 

паркинги“. Вие отново си противоречите. Един път докладвате, че има 

изградени нови велоалеи над 3 180 m. По надолу е записано над 10 km. нови 

велоалеи. Не мога да разбера, чете ли го някой този документ. Аз, ако съм на 

мястото на кмета Портних, няма да търпя такива неща. Справете се с 

документите си. Много неща има да се говори.  

Направих вече няколко изказвания за „синя зона“. Безобразието, което е в 

широк център, и продължава с тази „синя зона“, от 01 юли влезе в действие. 

Видяхте колко негодувания на гражданите имаше. Не се изчистиха нещата. Не 

се подложи този план за разчертаване на „синята зона“ за публично обсъждане. 

Има много спорни въпроси. Има смесени хиляди неща. които не са направени 

както трябва. Да не говорим за безобразието, че няма такъв план за 

транспортната схема, съобразен с новите изисквания. Това нещо е от 2017 г. и 

се казва План за комуникационна транспортна схема. Тоест полагането на 

всички комуникации и след това транспортни и така нататък. Пък и да спре 

това къртене на градът ни. Вище в какво състояние са всичките ни тротоари.   

Да вярно, доста неща се направиха в града ни. Усвояват се пари. Не мога 

да си изкривя виждането. Ние сме „за“ да стане по-красив града ни. Пробиви 

„Девня“, бул. „Васил Левски“ с всички им кусури, стават по-добре нещата. 

Обаче, вижте в централната градска зона, където влиза в сила втори етап от 

„синя зона“ не може да се минава по тротоара. Това безобразие трябва да спре 

завинаги. Този план за рехабилитация на уличната мрежа по кметствата, които 

го предлагат, трябва по друг начин да се погледне. Не говоря партийно. Говоря 
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чисто, като гражданин, като общественик, като човек, които живее в този град и 

милее за града ни. Благодаря.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на господин Къчев. Аз съм приятно изненадан представител на 

опозицията да каже няколко хубави думи, че в града наистина се изграждат 

нови и хубави неща. Благодаря. 

Ако са толкова много забележките, че не Ви стига време дори да ги 

споменете, ще ви помоля да отидете в тази дирекция, която го прави, и на 

място, ако може, да внесете някаква яснота или тук да направите предложение.   

 

Огнян КЪЧЕВ 

С удоволствие ще вляза в контакт с господата или госпожите, които са го 

подготвили този отчет. Задължително ще им дам съвети, как става това нещо, 

защото регистъра е правен от ландшафтни архитекти. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Аз чух, че го има. Възможно е да е трудно достъпен, както казвате. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Не се актуализира. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Това е друго. Дали го има или не се актуализира, са две различни неща. 

Има го, тоест изпълняваме условието. Трудно достъпен е, но все пак го има.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

По въпроса за регистъра. Да, има го. Само че не знам дали сте го 

отваряли. Там има едни сканирани PDF файлове, които в максималния си 

разширяване се вижда едно петно от зелени точки, от които нищо не може да се 

разбере на така наречения „зелен регистър“. Не съм сигурен точното му 

заглавие. Искам да кажа, че той не е добре работещ в момента.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Искате оптимизация на сайта. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Абсолютно. Трябва да е ясно за всяко едно растение да е ясно какво 

точно се случва. Аз предложих на предишното заседание на комисията. По 

препоръка на адвокат Балачев и адвокат Балабанов ще ги формулирам 

юридически, за да бъде гласувано и да стане интерактивен. В момента той не е 

реално действащ. Виждат се едни петна и не може реално да се събере 

информация от един обикновен гражданин, каквато би трябвало да е целта, той 

да разбере, какво се случва с дървото, което примерно е пред неговия блог. 
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Станислав ИВАНОВ 

На сайта е за по-голяма публичност. Там се обявяват всички промени, 

наредби, които се актуализират. Заповядайте, господин Чутурков. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги, аз разбирам че хората, които са готвели този отчет, го подготвят 

не като отчет за строителната програма или за озеленяване а, как тези неща се 

отразяват върху екологичната програма за опазване на околната среда. Така че, 

може би там, където се разглежда отчета за строителната програма, за 

озеленяването и така нататък, може би там трябва да се гледат. Така или иначе 

този доклад трябва да бъде коректен и да се коригира.  

Аз искам да предложа нещо за фините прахови частици. Колеги във 

Варна има два пункта за фини прахови частици за измерване. Едното е до 

училище „Ангел Кънчев“, другото е в кв. „Чайка“. Двата пункта са типично за 

градски фонов пункт и те не дават яснота за действителното състояние на 

нещата. Преди да се измести под борчето в кв. „Чайка“ е било на Батак, където 

петдесет на петдесет е транспортно ориентиран и градска. Имам предложение. 

Този, който е в кв. „Чайка“, да се премести, където е бил по-рано, или по-

подходящо място или да се направи трети, който да бъде транспортно 

ориентиран. Може би някъде около новите булеварди, за да се хване, какво е 

замърсяването от транспортната схема. Иска ми се, когато се прави отчет и да 

се дават данни за 2019 г., да се дадат паралелни данни и за 2018 г. Тоест това е 

ефективността от извършените действия. По какъв начин те са се отразили 

върху подобряване чистотата на въздуха.  

Тук са коректно дадени нещата. Аз просто има предложение. Не може 

Варна да има само два пункта, които са ориентирани за градски фонов… 

 

Станислав ИВАНОВ 

Аз мисля, че са изисквания на ресорното министерство, но не мога да 

бъда сигурен.     

  

Димитър ЧУЛУРКОВ 

Каква е идеята? Идеята е да покажем, че въздуха е чист. Ние сме 

заинтересовани във Варна да знаем, какво е обективната информация, какъв е 

въздуха.  

 

Огнян КЪЧЕВ 

Пропуснах да кажа едно изречение. В точка II „Води“, т. 3 „Поддържане 

проводимостта на отоците и дъждоприемните шахти“. Второ изречение „На 

сметопочистващите фирми е вменено и задължение за почистване решетките на 

дъждоприемните шахти. Аз предлагам господин Портних да прецизира в 

частта, където се дават пари на сметопочистващите фирми. Видяхте след всеки 

дъжд, какво става. Да се ревизира това нещо, кой го чисти това нещо, как се 

чисти, през колко време и кой оказва контрол. 

 



 27 

Станислав ИВАНОВ 

Това е в договора. Господин Къчев, в момента гледаме отчета, а не 

правим  анализ на почистващите фирма. Заповядайте, госпожо Николова. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Исках само да напомня на колегите от комисията, че ние с господин 

Капитанов на предишното заседание на комисия Ви информирахме, че сме 

внесли предложение до господин Портних да се искат още такива станции. 

Това са мобилни станции. По закон Варна като град с един колко си граждани 

има право на две. Предполагам, че ако господин Портних пожелае и поиска от 

министъра други допълнителни станции или ние имаме някаква друга 

възможност, това би могло да се случи. Обхвата на тези пунктове, какво 

взиждаме от графиката, е от сто метра до два километра. Варна не е четири 

километра в нито една посока.    

 

Станислав  ИВАНОВ 

Вие сте юрист. Сама разбирате, че има законови положения.   

 

Стела НИКОЛОВА 

Разбира се, че е така. Става въпрос да изискваме или най-малкото да 

настояваме да бъдат поставени повече станции. Най-малкото да бъдат 

поставени на места, както каза господин Чутурков, а не да мерим на Пета 

гимназия под борчета. То е ясно, че там под борчета въздуха е добре. 

Благодаря. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ  

Въпроса с екологията е много модерен въпрос. Той засяга живота и 

здравето на всички. Съвсем нормално е всички да се опитваме да бъдем 

максимално внимателни към това, което се случва и каквото се случва, било то 

от общински предприятия или държавни служби. Забележките са правилни. 

Дали станциите ще бъдат две или три, ние не бихме могли да вземем решение. 

Да препоръчаме на Кмета да постави в различни региони такива станции, за да 

бъдат спокойни гражданите на Варна, че въздуха е чист.  

На мен не ми харесва, че колежката, която докладваше въпросния анализ, 

който се оказа, че е събирателен, според не това е мястото и работата на този 

отдел. Трябва да се правят съответните анализи на това, което се подава. Там, 

където евентуално има извършени пропуски или където резултати не са добри, 

да се вземат съответните мерки. Целта е да ни кажат, кое е направено както 

трябва, кои норми са спазени, кои евентуално не са спазени, и евентуално дори 

да има някакви препоръки с цел подобряване на околната среда в града. Не съм 

доволен от анализа. Той най-вероятно е верен откъм цифри, защото така са 

подадени, но не виждам обратния контрол от страна на администрацията по 

отношение на тези предприятия.  
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Станислав ИВАНОВ 

Искам да внеса едно уточнение, че в момента се провеждат процедури за 

избор на директор на точно такъв тип дирекция. Ще се вменят доста от 

функциите, които в момента задавахте като въпроси, в отделна дирекция, а не 

както е сега приоритет на дирекцията, която се занимава за инженерната 

инфраструктура, което не й е работа да проверява чистота на въздуха или 

другите показатели, които коментираме. Когато се обособи тази дейност в 

отделна дирекция и си има отделен директор, който да се занимава точно с 

контрола и с превенцията, и с Плана за опазване и възпроизводство на околната 

среда. Мисля, че ще се получи по-добре. В момента колегите са пръснати по 

различни дирекции и малко е трудна комуникацията. Това е политиката на 

Община Варна. Мисля, че е добра по отношение на екологията.  

Предлагам, ако няма повече въпроси, да ги приеме с корекциите, които 

направиха колегите и да обявя край на заседанието на комисията. Благодаря, 

колеги. Обявявам край на заседанието.           

 

    

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от 

председателя на комисията.  

  

 

 

Край на заседанието – 11:50 часа  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

„ВрК „ОВОС“:                                                         

                            

                                                                                                                

____________________                                             _____________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                 /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 

 

 

 

 

 

  
 


