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ПРОТОКОЛ 

№ 3 

Днес на 25.05.2021 г. от 11:00 часа се проведе онлайн заседание на ВрК 

“Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

  

В заседанието се включиха следните общински съветници:  

Станислав Иванов – председател ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда”;  

Адиле Кямил; 

Айше Кадир; 

Венцислав Сивов; 

Генадий Атанасов; 

Марица Гърдева; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Огнян Къчев; 

Рюян Ризов.  
 

Отсъстваха: Антоанета Цветкова; 

   Бранимир Балачев; 

   Димитър Чутурков; 

   Красен Иванов; 

   Христо Атанасов. 

 

Включиха се още: Росица Николова – адвокат – довереник на Общински 

съвет, Ивелина Илиева – началник отдел „Опазване на околната среда“ към 

дирекция „Екология и опазване на околната среда“. 

 

Мартин Златев поиска в точка „Разни“ да се изслуша доклад от 

администрацията по отношение на това докъде е стигнал ремонта на 

дефектиралия тръбопровод преминаващ под дъното на Варненско езеро. Той 

поиска да знае дали всичко е изпълнено и какво е състоянието в момента. 

 

Председателят на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 

среда” откри заседанието, като предложи да се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с 

рег. № РД20022988ВН/02.12.2020 г., относно отчети за 2019 г. за изпълнение на 

„Програма за опазване на околната среда на община Варна“ и „Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества 

в атмосферния въздух на община Варна“. 
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2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с 

рег. № РД21009589ВН/11.05.2021 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 2020 г. 

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

рег. № РД21009541ВН/11.05.2021 г., относно даване на съгласие за издаване от 

Кметът на община Варна на разрешителни за водовземане от минерални води:  

 чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константини Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД; 

 чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Шипка-Фуат-Гювен – 

Варна“ ООД. 

4. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

  

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД20022988ВН/02.12.2020 г., относно отчети за 2019 г. за изпълнение на 

„Програма за опазване на околната среда на община Варна“ и „Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества 

в атмосферния въздух на община Варна“. 

 

 След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79, ал. 5 от Закон за опазване на 

околната среда и чл. 27, ал. 2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20022988ВН/02.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна приема отчетите за 2019 г. на „Програма за опазване 

на околната среда на община Варна“ и „Програма за намаляване на емисиите и 

достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на 

община Варна“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 Резултати от гласуването: за - 2; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД21009589ВН/11.05.2021 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 2020 г. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79, ал. 5 от Закон за опазване на 

околната среда и чл. 27, ал. 2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21009589ВН/11.05.2021 г., 

Общински съвет – Варна приема отчет за 2020 година за изпълнение на 

актуализираната „Програма за намаляване на емисиите и достигане на 

утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община 

Варна“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 2; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 

РД21009541ВН/11.05.2021 г., относно даване на съгласие за издаване от Кметът 

на община Варна на разрешителни за водовземане от минерални води:  

 чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константини Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД; 

 чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Шипка-Фуат-Гювен – 

Варна“ ООД. 
 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване 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. № РД21009541ВН/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от минерални 

води чрез  сондаж Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване 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 
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рег. № РД21009541ВН/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от минерални 

води чрез  сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Шипка-Фуат-Гювен – 

Варна“ ООД. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

  

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Бяха проведени дебати по предложението направено от Мартин Златев, 

относно изслушване на информация за състоянието на дефектиралия 

тръбопровод във Варненското езеро, след което комисията взе решение да се 

поиска писмено и устно становище от дирекция "Екология и опазване на 

околната среда" за състоянието на Варненското езеро. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от 

председателя на комисията.  

  

 

 

Край на заседанието – 12:05 часа  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

„ВрК „ОВОС“:                                                         

                            

                                                                                                                

____________________                                             _____________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                 /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 

  
 


