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ПРОТОКОЛ 

№ 5 

Днес на 14.04.2022 г. от 15:30 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; 

Генадий Атанасов; 

Димитър Чутурков; 

Марица Гърдева; 

Милена Димова; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Николай Малев; 

Огнян Къчев; 

Рюян Ризов;  

Христо Атанасов; 

Юлиян Губатов; 

Юлияна Боева. 

Отсъстваха: Венцислав Сивов; 

   Красен Иванов; 

   Николай Почеканов. 

 
 

Присъстваха още: Росица Николова – адвокат – довереник на 

Общински съвет. 
 

  Заседанието откри председателят на ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” – Станислав Иванов, като предложи в 

т. Разни да се включат две нови точки за разглеждане, а именно: 

  4.1. Предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. 

№ АУ011073ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Конструмакс“ ООД за водовземане от минерални води. 

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

АУ017716ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Узунови Пропъртис Хауз“ АД за водовземане от минерални води. 

 

  Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се – 2; 

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

среда” подложи на гласуване дневния ред с така направените 

предложения за допълнение, а именно:  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

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

рег. № РД22006622ВН/29.03.2022 г., относно изпълнение на задълженията 

по Закон за енергията от възобновяеми източници.  

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

Варна с рег. № РД21025651ВН/10.12.2021 г., относно издаване 

разрешително на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ за 

водовземане от минерални води. 

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

Варна с рег. № РД22006123ВН/22.03.2022г., относно издаване на 

разрешително на „Боровете I“ АД за водовземане от минерални води. 

4. Разни.  

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

АУ011073ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Конструмакс“ ООД за водовземане от минерални води. 

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

АУ017716ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Узунови Пропъртис Хауз“ АД за водовземане от минерални води. 
 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

дневния ред се приема. 
  

ПЪРВА ТОЧКА 
 

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

РД22006622ВН/29.03.2022 г., относно изпълнение на задълженията по 

Закон за енергията от възобновяеми източници. 
 

След кратки дебати, Комисията приема за сведение писмото от 

Кмета на община Варна, във връзка с годишен отчет на община Варна 

за 2021 г., относно изпълнение на общинските дългосрочна и 

краткосрочна програми за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива, съгласно утвърдена форма на 

„Агенция за устойчиво енергийно развитие“. 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 2,   

предложението се приема. 

ВТОРА ТОЧКА 
 

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

РД21025651ВН/10.12.2021 г., относно издаване разрешително на 

Сдружение „Съюз на българските журналисти“ за водовземане от 

минерални води. 
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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. № РД21025651ВН/10.12.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 

минерални води чрез  сондаж Р-68х „Златни пясъци“ на Сдружение „Съюз 

на българските журналисти“ с адрес на управление: град София, ул. „Граф 

Игнатиев“ № 4 и ЕИК000703116. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

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

РД22006123ВН/22.03.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Боровете I“ АД за водовземане от минерални води. 
 

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. № РД22006123ВН/22.03.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 

минерални води чрез  сондаж Р-2х „Св. Св. Константин и Елена“ на 

„Боровете I“ АД, ЕИК204605689 с адрес на управление: град Варна, к.к. „Св. 

Св. Константин и Елена“, Административна сграда. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

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

АУ011073ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Конструмакс“ ООД за водовземане от минерални води. 
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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. № АУ011073ВН-007ВН/11.04.2022 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 

разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. 

Св. Константин и Елена“ на “Конструмакс” ООД с ЕИК148143322. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

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

АУ017716ВН-007ВН/11.04.2022г., относно издаване на разрешително на 

„Узунови Пропъртис Хауз“ АД за водовземане от минерални води. 

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. № АУ017716ВН-007ВН/11.04.2022 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 

разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж P-1x „Варна“ 

на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД с ЕИК200395065. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 

Край на заседанието – 15:50 часа  

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

„ВрК „ОВОС“:                                                

                                                                                                                          

____________________                                             _____________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                               /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


