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ПРОТОКОЛ 

№ 4 

Днес на 23.09.2021 г. от 10:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание 

на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

На заседанието присъстваха: 

Станислав Иванов – председател ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда”;  

Адиле Кямил; 

Айше Кадир; 

Бранимир Балачев; 

Венцислав Сивов; 

Генадий Атанасов; 

Димитър Чутурков; 

Красен Иванов; 

Марица Гърдева; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Николай Почеканов; 

Огнян Къчев; 

Рюян Ризов;  

Христо Атанасов. 

Отсъстваха: Антоанета Цветкова. 
 

Присъстваха още: Дeяна Стефанова – адвокат – довереник на Общински 

съвет, Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“. 
 

 Заседанието откри председателят на ВрК “Опазване и възпроизводство 

на околната среда” – Станислав Иванов. По дневния ред бяха предложени 

следните промени: 

- Към т. 3 да се включи допълнително писмо от г-н Стефан Панайотов с 

рег. № РД21016354ВН-001ВН/02.09.2021г., относно предложение за 

споразумение за сътрудничество по ЗМСМА за изпълнение на проект 

„Загрижен за чистия въздух във Варна“. 

- включване на нова точка за разглеждане в т. Разни, а именно писмо от 

Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № РД21014370ПР-

002ВН/29.07.2021 г., във връзка със сигнал от г-н Людмил Стоянов, относно 

статут на „Царската чешма“ в СО „Траката“, ул. „4-та“/ул. „5-та“ и липса на 

информационна табела, която да информира за годността на водата.  
 

Станислав Иванов подложи на гласуване така направените предложения 

за допълнение в дневния ред. 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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Председателят на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 

среда” предложи заседанието 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“. 

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 писмо от г-н Стефан Панайотов с рег. № 

РД21016354ВН/09.08.2021 г., относно покана към община Варна да участва в 

проект „Загрижен за чистия въздух във Варна“. 

3.1. Писмо с рег. № РД21016354ВН-001ВН/02.09.2021г., относно 

предложение за споразумение за сътрудничество по ЗМСМА за изпълнение на 

проект „Загрижен за чистия въздух във Варна“. 

4. Разни. 

4.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 

РД21014370ПР-002ВН/29.07.2021 г., във връзка със сигнал от г-н Людмил 

Стоянов, относно статут на „Царската чешма“ в СО „Траката“, ул. „4-та“/ул. „5-

та“ и липса на информационна табела, която да информира за годността на 

водата.  
 

Резултати от гласуването: за - 14; 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 
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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 - 6; против - 1; въздържали се - 8, 

предложението не се приема. 
 

Станислав Иванов оспори резултата от гласуването и отново подложи на 

гласуване проектът за решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 2; въздържали се - 7, 

проектът за решение не се приема. 

 

Николай Почеканов направи процедурно предложение до края на 

заседанието гласуванията да се извършват с вдигане на ръка, а не чрез 

системата за електронно гласуване. Председателят на Комисията подложи на 

гласуване предложението на г-н Почеканов. 
  

Резултати от гласуването: за - 5; против - 4; въздържали се - 5, 

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. 

 

Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ отговори на зададени въпроси от членовете на Комисията. 

 

След проведени дебати, Христо Атанасов направи процедурно 

предложение да бъдат прекратени дебатите. Председателят на Комисията 

подложи на гласуване предложението, направено от г-н Атанасов. 
 

 Резултати от гласуването: за - 13; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

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. 
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Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 9, 

предложението не се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Писмо с рег. № РД21016354ВН/09.08.2021 г., относно покана към община 

Варна да участва в проект „Загрижен за чистия въздух във Варна“.  

Писмо с рег. № РД21016354ВН-01ВН/02.09.2021г., относно предложение 

за споразумение за сътрудничество по ЗМСМА за изпълнение на проект 

„Загрижен за чистия въздух във Варна“. 
 

Стефан Панайотов в качеството си на вносител на двете писма даде 

разяснения и отговори на зададени въпроси от членовете на Комисията. 
 

След проведени дебати, Николай Капитанов направи предложение за 

отлагане на точката и разглеждането й на следващо заседание на Комисията. 

Той предложи още да се отправи покана към другите участници, които имат 

сходна дейност, за да може повече хора да имат достъп до услугата. 

Председателят на Комисията подложи на гласуване предложението на г-н 

Капитанов да се отложи разглеждане на точката за следващо заседание на 

Комисията. 
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 

РД21014370ПР-002ВН/29.07.2021 г., във връзка със сигнал от г-н Людмил 

Стоянов, относно статут на „Царската чешма“ в СО „Траката“, ул. „4-та“/ул. „5-

та“ и липса на информационна табела, която да информира за годността на 

водата.  
 

Станислав Иванов предложи сигналът от г-н Людмил Стоянов, относно 

статут на „Царската чешма“ в СО „Траката“ да се приеме за сведение от 

членовете на Комисията.   

  
 

Край на заседанието – 12:00 часа  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

„ВрК „ОВОС“:                                                

 

                                                                                                                                       

____________________                                             _____________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                               /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


