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ПРОТОКОЛ 

№ 6 

Днес на 26.07.2022 г. от 10:00 часа в Пленарна зала се проведе 

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

На заседанието присъстваха: 

Йорданка Проданова – председател ВрК “Опазване и възпроизводство 

на околната среда”;  

Адиле Кямил; 

Айше Кадир; 

Венцислав Сивов; 

Марица Гърдева; 

Милена Димова; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Николай Малев; 

Огнян Къчев; 

Рюян Ризов; 

Станислав Иванов;  

Христо Атанасов; 

Юлиян Губатов; 

Юлияна Боева. 

Отсъстваха: Генадий Атанасов; 

   Димитър Чутурков; 

   Красен Иванов; 

   Николай Почеканов. 
 

Присъстваха още: Ивелина Илиева – началник отдел „Опазване на 

околната среда“ към дирекция „Екология и опазване на околната среда“, 

Росица Николова – адвокат – довереник на Общински съвет, Иван 

Величков – гражданин, Георги Георгиев – гражданин.  
 

Христо Атанасов направи предложение във втора точка Разни 

общинската администрация да даде информация на Комисията, относно 

това, какво се случва с подадените искания за ползване на минералните 

води, както и каква е причината те да не бъдат придвижвани към 

общинския съвет, за да се разгледат.  
 

   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. № РД22011181ВН/27.05.2022 г., относно отчет за изпълнение 
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на актуализирана „Програма за намаляване на емисиите и достигане на 

утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община 

Варна“ за 2021 г. 

2. Разни. 
 

Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

дневния ред се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

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

РД22011181ВН/27.05.2022 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 2021 г. 
 

Ивелина Илиева – началник отдел „Опазване на околната среда“ 

даде разяснение по отчета за изпълнение на актуализирана „Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни 

вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2021 г. и отговори на 

зададени въпроси от членовете на Комисията. 
 

Иван Величков – гражданин предложи на общинските съветници да 

се поиска от общинската администрация писмена информация за 

състоянието на обществените зелени площи в град Варна по категории и в 

зависимост от действащите нормативи. 
 

След проведени дебати и поради липса на повече изказвания 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 2 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22011181ВН/27.05.2022 г., Общински съвет – Варна 

одобрява отчет за изпълнение на „Програма за намаляване на емисиите и 

достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух 

на община Варна“ за 2021 г., съгласно приложение към настоящото 

решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 3; въздържали се - 0,   

предложението се приема.  
 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

Председателят на Комисията даде думата на г-жа Илиева да 

информира членовете на Комисията относно придвижване на преписките 

образувани по заявления за ползване на минерални води.  
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Ивелина Илиева – началник отдел „Опазване на околната среда“ 

обясни, че преписките образувани по заявления за ползване на минерални 

води са процедирани от отдел „Опазване на околната среда“, съобразно 

подадените заявления, тя каза че по-голяма част от преписките са 

процедирани и са предоставени за подпис на Кмета на общината, като 

уточни, че в момента се процедират три преписки, които са по заявления за 

ползване на минерална вода. 

 

Председателят на Комисията даде думата на присъстващите в залата 

граждани. 

 

Георги Георгиев зададе въпрос към общинската администрация, 

какъв е броя на минералните басейни на територията на община Варна.  

  

Ивелина Илиева – началник отдел „Опазване на околната среда“ 

обясни, че в момента не може да даде отговор на зададения от г-н Георгиев 

въпрос, но ще предостави информацията на Председателя на Комисията. В 

заключение тя каза, че на територията на община Варна има както  

общински така и минералните басейни на фирми и всички те са 

обществено достъпни. 

  

 
    

  

Край на заседанието – 11:20 часа  

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

„ВрК „ОВОС“:                                                

                                                                                                                                     

_____________________                                          _____________________ 

/Йорданка ПРОДАНОВА/                                       /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


