
Проект 

 
ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
18.04.2019 г. – 15:00 часа 

  
1. Разглеждане на предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД19003809ВН/08.03.2019 г., относно приемане на Наредба за финансово 
подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с 
подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна. 

1.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД19003809ВН-
001ВН/20.03.2019 г., относно допусната техническа грешка в предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г., относно 
приемане на Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване 
и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, 
собственост на Община Варна. 

2. Разглеждане на писмо от г-жа Мая Манолова – Омбудсман на 
Република България с рег. № РД19004255ВН/06.03.2019 г., относно жалба от 
инж. Иринка Дончева, във връзка с липса на паркоместа за автомобили, 
превозващи хора с увреждания в близост до плажа, басейна и 
калолечебницата. 

3. Разглеждане предложение от Инициативен комитет в Икономически 
университет  - Варна с рег. № РД19004092ВН/01.03.2019 г., относно 
засаждане на студентска гора.  

4. Разглеждане на писмо от Инициативен комитет с рег. № 
ОС16000737ВН-004ВН/28.02.2019 г., относно ремонт и рехабилитация на 
улична настилка на ул. „Букет“, кв. „Изгрев“.  

5. Разглеждане на жалба от граждани с рег. № РД15016998ВН-
002ВН/22.02.2019 г., относно реконструкция на ул. „Ружа“.  

6. Разглеждане на заявление от жители на кв. „Изгрев“ с рег. № 
СИГ18000949ВН-008ВН/20.02.2019 г., относно презастрояване на квартала и 
ремонт на ул. „Перуника“. 

7. Разглеждане на молба от граждани, живущи на ул. „Проф. д-р 
Иванка Николаева“, жк „Бриз-юг“ с рег. № РД19001831ВН/29.01.2019 г., 
относно обозначаване, асфалтиране и осветяване на улицата. 

8. Разглеждане на молба от граждани с рег. № 
ОС19000235ВН/08.01.2019 г., относно опасното преминаване на деца на ул. 
„Д-р Пискюлиев“ № 94, на пешеходна пътека до училище „Цар Симеон“. 



9. Разглеждане на молба от гражданин с рег. № РД18020504ВН-
002ВН/26.03.2019 г., относно искане на отговор на предишна жалба. 

10. Отчет за извършените дейности от общинска администрация от 
предходно заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“, със 
срок до 15.02.2019 г.: 

10.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 
РД18011335ВН-013ВН-003ВН/13.02.2018 г., относно проектиране и 
изграждане на второстепенна улица. 

10.2. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 
РД19000478ВН-001ВН-003ВН/31.01.2019 г., относно изграждане на 
площадка за игра. 

10.3. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
ОСИСД18002335ВН-008ВН/21.01.2019 г., относно липсващ достъп до 
санитарни обекти. 

11. Разни. 
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