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 ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 19.12.2019 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 
 
На заседанието присъстваха: 
Христо Атанасов – председател на комисията 
Айше Кадир 
Венцислав Сивов 
Генадий Атанасов 
Иван Иванов 
Мартин Златев 
Николай Костадинов 
Светлан Златев 
Стела Николова 
Стефан Станев 
Стоян Попов 
Щериана Иванова 
 
Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна, Янко Станев – зам. – председател на Общински съвет – 
Варна, Стефка Господинова – директор на Дирекция „Финанси и бюджет“, 
Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ към 
дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Светлозар 
Чорбаджиев – общински съветник, Бранимир Балачев – общински 
съветник, Георги Георгиев – общински съветник. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.  
След публикуване на проекто-дневния ред са постъпили две писма 

конкретно до комисията. Първото е предложение от Георги Георгиев – 
общински съветник в Общински съвет – Варна, ПП „Възраждане“, относно 
безплатни детски ясли, градини и намаляване на такса смет. Второто е 
същото. Няма да ги включвам в точка Разни по една причина – съгласно 
Закона за нормативните актове, когато имаме промяна в Наредбата, 
предложението по чл. 26, ал. 4 трябва да стои 30 дни на сайта на Община 
Варна, при извънредни обстоятелства, налагащи то трябва да бъде качено 
за 14 дни. Така че това предложение ще бъде качено на сайта на Община 
Варна, ако има коментари по него ще бъдат обсъдени и вече след 
изтичането на срока ще бъде разгледано на заседание на комисията. 
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Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 1. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД19023710ВН/13.12.2019 г., относно приемане на План-сметка за дейност 
„Чистота” за 2020 г., ведно с финансова обосновка.  

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

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД19023710ВН/13.12.2019 г., относно приемане на План-сметка за дейност 
„Чистота” за 2020 г., ведно с финансова обосновка.  

Давам думата на администрацията в лицето на госпожа Стефка 
Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“ да докладва по 
План-сметка за дейност „Чистота“. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предполагам всички сте се запознали с предложената План-сметка за 

дейност „Чистота” за 2020 г. План-сметката е разчетена балансирано с 
това, че няма да бъде вдигната или променена таксата за битови отпадъци, 
тоест запазват се същите размери, което успяхме да разчетем като 
необходимите разходи по чл. 66 и това, което очакваме като приходна 
база. Тази план-сметка както всяка година по закон с внасянето на 
бюджета за 2020 г. ще претърпи корекции както в приходната, така и в 
разходната част вследствие на преходните остатъци, които ще останат от 
отчитането на разходите по чл. 66 или от план-сметката през 2019 г. Това 
ще го разберем в края на годината, когато приключваме финансовата 
година и разплащанията, тъй като тогава ще имаме ясно виждане какви 
преходни остатъци ще има от тази сметка през 2019 г., която разбира се 
вече 2020 г. ще бъде съответно коригирана – увеличена или намалена. 
Нашите очаквания са да останат преходни остатъци, тъй като в момента 
вървят разплащанията и в резултат на технологията и сроковете по 
указания на Министерството на финансите по приключване на 
финансовата година част от разходите за месец декември няма да могат да 
бъдат разплатени през тази година, а ще бъдат разплатени през месец 
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януари. Съответно те трябва да останат на преходен остатък по тази 
сметка. Ние очакваме преизпълнение на план-сметката в приходната част. 

Разходите за депониране на регионалното депо за депониране с. 
Въглен, където по решение на регионалните сдружения се приемат 
различни цени на услугата за депониране, а по нормативни документи се 
начисляват отчисления върху тази цена, които отчисления са точно 
упоменати в Наредба №7. Тази година отчисленията бяха 57 лв. План-
сметката е разработена, както е по размера на отчисленията по Наредбата 
на 95 лв., но в момента се очаква промяна на тези нормативни актове, 
която промяна евентуално ще бъде след новата година и вместо 95 лв. да 
бъдат отчисленията за 2020 г.,  се очаква те да бъдат 69 лв. Виждате в 
план-сметката, че депонирането на отпадъците в Аксаково са заложени в 
размер на 2 500 000 лв. като при изплащане на отчисления тази сума ще 
претърпи корекции в намаление след излизане на нормативния акт за 
намаляване размера на отчисленията за 2020 г. Респективно това ще 
повлияе в приходната част на план-сметката със същата стойност, където 
сме разчели, че през годината ние ще можем да си изтеглим натрупаните 
отчисления отново, за да можем да разплащаме разходите по обезвреждане 
на отпадъците в Завода за битови отпадъци. Така че отново ще имаме 
промени и заедно с промените с преходните остатъци план-сметката ще 
има нова приходна и нова разходна част, която Вие ще видите с внасянето 
на бюджета на Община Варна за 2020 г. Респективно, ако дотогава не са 
направени тези промени, впоследствие през годината ще бъдат извършени 
с приемането на нормативния документ. Благодаря за вниманието.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Колеги, мнения и съображения?  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В тази връзка искам да попитам, това означава, че в момента ние ще 

приемем един документ, който до месец, до няколко дни ще претърпи 
промени, така ли да го разбирам? 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
До няколко дни няма да претърпи промени, а ще претърпи промени с 

уточняване на преходните остатъци, които са по План-сметка за дейност 
„Чистота“ и с евентуално публикуване на новия нормативен документ, ако 
в рамките на този срок бъде публикуван, защото тези отчисления са по 
закон, които се начисляват. Ние ги залагаме в План-сметката, но 
законодателят от две години ни даде възможност ние отново да си ги 
изтегляме и да си разплащаме с тях разходите по обезвреждането на 
битовите отпадъци.  

Христо АТАНАСОВ 
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Благодаря. Заповядайте, г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Принципно ние трябва да приемем План-сметка за дейност 

„Чистота“ заради определянето на таксата, която ще събираме догодина от 
гражданите. Това е целта на декемврийското заседание и освен това да се 
види какви са предварителните очаквания за приходната и разходната част. 
Основният инструмент, с който общината работи е бюджета. При 
приемането на бюджета се приема отново план-сметката, когато могат да 
се правят различни изменения и допълнения, които обаче не могат да 
променят същността. Затова аз днес няма да коментирам като цяло всичко, 
което е в план-сметката за догодина, защото то на практика повтаря 
принципите от предишни години, тоест това е възможната план-сметка 
към този момент и смятам, че логично това изчерпва заданието. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Какви мерки са предприети за намаляване депонирането на 

отпадъци? Тъй като ние трябва да работим в посока намаляване 
депонирането на отпадъци и използването и рециклирането на по-голямата 
част от тях, ние вземаме ли мерки за депонирането на по-малко отпадъци? 
Предвидено ли е в тази план-сметка да се работи повече в посока на 
рециклиране и по-малко за депониране? 

 
Янко СТАНЕВ 
В Община Варна от 2006 г., когато беше кризата за управлението на 

отпадъците тогава нямаше сметище, нямаше завод за преработка на твърди 
битови отпадъци и беше приета една програма и от 2007 г. на 15 септември 
беше решението на Общински съвет, тази програма се изпълнява. Бяха 
изградени две допълнителни сметища към съществуващото сметище и 
беше прието решение за изграждането на завода. Беше изградено 
европейско сметище с европейски средства 32 млн. евро в с. Въглен. Само 
за сведение след като минат през завода твърдите битови отпадъци между 
25% и 27% от тях само се депонират на сметището, с което имаме проблем, 
защото когато строихме сметището и усвоявахме средствата ние имаме 
ангажимент там да слагаме определено количество смет. И ние почти не 
внасяме смет, тъй като ги преработваме в завода. Това го казвам, защото 
съм участник и в проекта за изграждане на сметището, и съм част от 
вносителите на проекта за изграждането на завода. А обаче говорим за 
рециклиране аз смятам, че ние трябва да приемем една програма, в която 
да са информирани хората. Аз смятам, че трябва да се поправят нещата по 
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отношение на сметоизвозване и сметосъбиране, ние в момента с 11 лв. на 
човек го правим. Трябва да бъде поне 20 лв. на човек. В Букурещ е 4 евро 
на месец, което е 96 лв на година. Трябва да видим за завода за преработка 
на твърди битови отпадъци нови елементи. Всички тези неща ще ги 
гледаме, когато стане ясна окончателната план-сметка. Аз смятам, че 
Община Варна притежава уникална за Балканския полуостров технология, 
с която се справя с отпадъците. Преди десет години 21 метра беше високо 
сметището в с. Въглен при 11 метра позволено.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В тази връзка, тъй като искам да видя тези неща като общински 

съветник искам да се инициира чрез председателя една група от нас да 
видим тези места за депониране на отпадъците, тоест да отидем в завода. 

Имам и друг въпрос. В план-сметката е заложено 1 200 000 лв. за 
зимно почистване. В момента времето е много хубаво, пролетно, дали тези 
пари ще отидат за зимно почистване е друго, но явно фирма „ЗМБГ“ мисля 
че беше фирмата или не усвоява парите за зимно почистване или 
неправилно ги усвоява, тъй като затапихме кв. „Аспарухово“ и Варна още 
при първия лед, който беше на Аспарухов мост. Предишни години тези 
неща също са наслагвани като проблеми. Какво се прави в тази връзка, има 
ли наказания, има ли глоби наложени, тези глоби калкулират ли се в 
новата План – сметка за дейност „Чистота“? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Давам думата на администрацията за отговор. 
 
Тихомир ТИМОВ 
В бюджета са заложени 1 200 000 лв. за зимно поддържане. Вие 

казвате, че в момента е хубаво времето, ние няма как да гадаем при 
направата на бюджета дали времето ще е хубаво или лошо. Ако се наложат 
повече средства за зимно поддържане предполагам, че ще се намерят. 
Залагаме от няколко години вече ориентировъчно подобна сума. 
Установихме, че към момента тези пари са напълно достатъчни за 
поддържането на Община Варна при зимни условия. Конкретно за район 
Аспарухово фирма „ЗМБГ“ е изпълнител, която има договор за 
поддържане. Съответно при температури по ниски от 4 градуса ние 
пускаме възлагателни писма, след което те са длъжни да пръскат 
Аспарухов мост с препарат, който не позволява замръзване. Това, което се 
получи при първите по-ниски температури, температурата сутринта беше 
около 5 градуса, поради това ние не бяхме пуснали възлагателни писма, 
тъй като следим ежедневно метеорологичната обстановка на територията 
на страната. Вероятно поради вятъра се е образувало заледяване. Другата 
причина е извършвания ремонт, което допълнително бе затруднило 
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движението. В момента извършваме проверка във връзка с извършвания 
ремонт. Доколкото разбрах вече той е приключил. Надявам се оттук 
нататък да няма такива проблеми със зимното поддържане. Принципите на 
санкции са описани в техническата спецификация към поръчката за зимно 
поддържане. Конкретно в момента не мога да Ви кажа какъв е размерът на 
санкцията. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз не съм член на комисията, но въпросът пряко касае финансови 

средства. Санкцията винаги влиза веднага в бюджета и оттам подлежи на 
преразпределение.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев, по отношение на точните параметри къде отиват 

средствата, ще имате възможност и в ПК „Финанси и бюджет“ да уточните 
конкретно, детайлно къде отиват средствата. Тук беше принципно. 
Заповядайте, г-н Георгиев. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Искам да допълня г-н Златев, че в деня в който се получи 

заледяването аз минах през този пътен участък, мостът беше заледен. В 
6.50 ч, когато минах аз беше станала първата катастрофа поради 
заледяване на Аспарухов мост, температурите сутринта бяха около -5 
градуса. Около 7.00 ч. температурата беше -2 градуса. След мен е станала 
отново катастрофа посока Бургас. Звънях да подам сигнал. Така че 
информация има подадена и ако се е извършило обезопасяване на пътното 
платно е станало впоследствие. В резултат на това безхаберие станаха две 
катастрофи, пътят беше блокиран, което е недопустимо. Смятам че трябва 
да бъдат взети мерки оттук нататък да не се случва отново. Който е бил 
отговорен, нека да си поеме отговорността. Разчитам администрацията да 
действа превантивно, не последващо.  

 
Стоян ПОПОВ 
През дългото време, в което сте чакали Вие направихте ли си труда 

да отидете до КАТ и да видите резултатите от тяхното разследване какви 
са причините за двете катастрофи? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, аз видях двете катастрофи.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Георгиев, няма да превръщам комисията в следствен орган. Тук 

сме, за да разглеждаме План-сметка за дейност „Чистота“. Заповядайте. 
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Стоян ПОПОВ 
Въпросът ми е свързан със средствата за почистване и поддържане 

на чистотата на отводнителни канали и дерета. Тъй като не съм имал време 
да се запозная с анализа, който е довел до тази сума, но от опит мога да 
кажа, че тази сума първо ми се струва малко. При тези високи температури 
пролетно време обикновено, на база опита от предишни години се 
увеличава листна маса, растителността доста повече вирее в това топло 
време. Деретата ще имат много по-голяма нужда от почистване, ще имат 
нужда от укрепване. Не знам при промяната впоследствие дали ще бъде 
заложена корекция, но смятам че анализът на тази сума трябва да бъде 
прегледан. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Само да добавя, че още в началото г-жа Господинова и г-н Станев 

подчертаха, че ние сме длъжни да приемем План-сметка за дейност 
„Чистота“ така както е предложена. Тя ще претърпи корекции с 
преходните остатъци, тогава вече може да се направи корекция в 
различните пера по самата План-сметка за дейност „Чистота“, съобразно 
това какво администрацията има като анализ. Заповядайте. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, че изпадам в конкретика, но исках да попитам, ако е 

възможно в този момент някой да ми отговори, тъй като се предвижда 
„осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други“, е ли това тази замяна на вече изпочупените пластмасови 
кофи, ще се случи ли с метални контейнери? Контейнерите, които се 
ползват вече може да минете по улиците и да ги видите как изглеждат. До 
колкото знам от медиите, било е заложено да се купуват метални 
контейнери, сега са пластмасови, които се чупят много лесно. Предвижда ли 
Община Варна някакъв друг вид контейнери? 

 
Христо АТАНАСОВ  
В смисъл като метални или пластмасови или… 
 
Стела НИКОЛОВА 
Не да заменим пластмасовите с метални или някакви друг тип 

контейнери, до който да нямат достъп и хора, и животни, защото аз не знам 
социална роля ли изпълняваме, като даваме достъп на клошарите да бъркат 
и да вадят боклук, но това не е начина да опазим града чист. Фирмата, която 
сметосъбира казва „ние си изпълняваме задълженията“, но ние виждаме, че 
всъщност Варна не е чиста.  

 
Христо АТАНАСОВ 
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Наскоро на едно събиране с колеги, където се говореше за кръгова 
икономика, та там нещата тръгнаха от източника. Този, който създава 
боклука. После, и е до съзнанието. Направете каквито искате контейнери, 
ако има някой, който хвърля без да спазва правилата, това няма да се 
подобри.  

 
Янко СТАНЕВ 
По договора над 650 контейнера тази година ще бъдат сменени. Една 

част от тях ще бъдат пластмасови, една част от тях ще бъдат метални. 
Защото миналия път имахме хора с обратно мнение. Така че ще бъдат и 
метални, така е и по договори, ще бъдат доставени и подновени. Това е 
отговорът, а средствата, които виждате тук те не са за тези неща. Тези 
средства са и аз мисля, че при актуализацията ще имаме такова 
предложение. Ние трябва да започнем освен джобовете, за които са тези 
средства, да започнем и подземното изграждане, където е възможно. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, г-н Георгиев! 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Станев каза нещо, което бих искал да коментирам. Пластмасовите 

контейнери, които са за разделно почистване, едва ли има някой в тази зала, 
който да не е виждал как се изсипва на едно и също място. Значи преди 
около три седмици го видях, отново за съжаление не можах да снимам. 
Контейнерът беше закачен на камиона, изсипва се вътре и ако искаш го 
разделяй разделно, ако искаш не го разделяй, но всичко влиза вътре. Защо 
във Варна не е популярно разделното събиране? И как да учим децата си да 
разделят боклук, след като тоя боклук накрая го виждаме всички как влиза в 
едни и същи камиони. Така, че това е една от най-важните задачи, която 
трябва да си постави Община Варна и тази комисия. Ако трябва, чрез 
информационна кампания, нека това бъде наистина едно градивно 
предложение и всеки да се постарае да стане модерно разделното събиране 
на боклук. Оттам нататък това ще доведе до икономически параметри и 
икономически избори на града и може би някога в бъдеще ще помогне да 
намалим таксата и да направим детските градини и ясли безплатни. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, г-н Иванов! 
 
Иван ИВАНОВ 
Нашия анализ показва, че сумите в така предложената план-сметка 

„Чистота“ са разумни, ръст от 3% до 5% в рамките на икономическите 
реалности. Считаме, че ще е препоръчително, защото не виждам служители 
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на ресорната дирекция да повишим качеството на хигиената във Варна, ако 
се оптимизира техническото оборудване на консорциумите или фирмите, 
които са изпълнител. Регистрите на базата, на които са сключени 
договорите са публични и анализът показва, че техниката като количество, 
качество, състояние и възможности не отговаря напълно на това, което се 
изисква към обществената поръчка. Нормално е в 21 век почистването да се 
прави с високоефективна, модерна техника. Такава техника има на пазара и 
в обществените поръчки е заложено фирмите изпълнители да я ползват. Ще 
направя връзка с почистването на Морската градина, където почиства 
общинското ни предприятие. То разполага с необходимата техника, 
машините са Керхерни – метачките, има сметосъбиращи машини и 
хигиената там контрастира от тази на града ни. Същото е необходимо и за 
пешеходните ни зони. Трябва да се оптимизира този процес. Третата ни 
препоръка е, че трябва да се заложи и по сериозна хигиена на градската 
инфраструктура, в това число вертикалната маркировка, светофарните 
уредби, уличното осветление.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Ще Ви предложа следното. Тези всички неща, които ги казахте, 

входирайте ги в комисията, ние ще ги пуснем към администрацията като 
препоръка, коята все пак може да бъде взета под внимание. 

 
Янко СТАНЕВ 
Съгласен съм с това, което казвате, но ако се запознаете с плановете 

ще видите, че те имат вътре обективни показатели. В плановете, които се 
раздават на фирмите се увеличава ръчното метене, защото Вие говорихте 
само за основните булеварди, но около 75% от сметопочистването е на 
малките улички. Как точно ще стане с техника – мотометене в Морската 
градина понеже няма паркиране, което не е оправдание. Аз съм „за“ нова 
техника, ново възпитание бавно, но ще стане. Съгласен съм за конкретни 
казуси, защото част от въпросите не са за план-сметка „Чистота“, но недейте 
хвърляйте как е в поръчката. Да, това е хубава теза и вярна теза, но само до 
някъде. Тогава би следвало конкретно да дебатираме текстовете на Глава 3, 
където именно са описани тези задължения на фирмите и нашите 
задължения. Тук ги няма тези хора, които според мен не си вършат 
работата. Казвам го директно. Защо? Защото не може да гледаме на 
фирмите, които сметопочистват като сметозамърсители, не може да гледаме 
на фирмите, които работят за пътища като такива, които събарят пътища. 
Ако имаме такова отношение и се стараем с малко пари да докажем на 
Варна, че с 11 лв. на човек ще можем да чистим, колкото в Букурещ с 4 евро 
на месец т.е. 96 лв. няма да стане ефективността, съгласен съм с Вас. Тук в 
случая става въпрос за това, че искаме да говорим конкретно. Благодаря Ви, 
г-н Атанасов! 
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Георги ГЕОРГИЕВ 
Настоящата финансова рамка всички видяхте, че ще бъде променена 

след един известен периодн от време. Към този момент тя е един 
пожелателен документ. В тази връзка ние внесохме предложение за 
намаляне такса смет с 10 % , за да покажем на варненци, че тази комисия и 
този Общински съвет поставя тях на първо място. Един от начините е да 
намалим финансовата тежест и да увеличим разполагаемия доход.  

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, други мнения и съображения по План-сметка за 

дейност„Чистота“? След това ще взема отношение по това, което беше 
входирано от г-н Георгиев. Няма. 

 
Предлагам комисията да вземе следното решение: 
ПК „Благоустройство и комунални дейности” разгледа предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД19023710ВН/13.12.2019 г., относно 
приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г., ведно с 
финансова обосновка.  

Комисията дава положително становище и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Георгиев, по отношение на входираното от Вас предложение, 

което е конкретно до комисията. В Закона за нормативните актове ясно и 
точно е описана процедурата, по която се действа, когато се прави 
предложение за промяна в Наредбата. Така че трябва да стои на сайта на 
Общината и след това ако има някакви съображения, ако някой допълни 
Вашето предложение, тогава да се разглежда. Само при изключителни 
обстоятелства срокът е 14-дневен, а не 30-дневен от входирането – чл. 26, 
ал. 3. Това е по отношение на входираното от Вас предложение. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Това е финансова рамка, която след броени месеци ще бъде 

актуализирана. Така че към този етап, ако комисията има желание може да 
предприеме това действие, без необходимост от срокове и други 
бюрократични действия. 
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Христо АТАНАСОВ 
Г-н Георгиев, има закон. Има закон, няма бюрокрация. Ще спазваме 

Закона. Заповядайте, г-н Златев! 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Предложих нещо, не беше подложено на гласуване. Създаване на 

група за посещение. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Комисията няма как да гласува група. Съгласихме се всички. 

Заповядайте, г-н Председател! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ви предлагам, организирайте за членовете на комисията една 

обиколка на местата за сметоизвозване.  
 
Христо АТАНАСОВ 
За всички общински съветници ще я организирам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Организирайте една такава обиколка на местата, съответно след тази 

обиколка направете едно заседание, на което да поканим представител на 
сметопочистващата фирма, представител на дирекцията, която отговаря за 
контрола на сметопочистването, да се провери и да има диалог. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбира се, просто не се вземат решения за такива неща. Ще го 

направим. Благодаря Ви, колеги!  
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
Край на заседанието:10.55 ч. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         
_______/П/_________                                                 _______/П_________ 

 
/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 
 


