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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 30.06.2020 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Христо Атанасов – председател на комисията 

Айше Кадир 

Венцислав Сивов 

Генадий Атанасов 

Даниел Николов 

Иван Иванов 

Мартин Златев 

Николай Костадинов 

Светлан Златев 

Стела Николова 

Стефан Станев 

Стоян Попов 

Щериана Иванова 

 

Присъстваха още: Янко Станев – зам. – председател на Общински 

съвет – Варна, Диана Йорданова – директор на Дирекция „Управление на 

сигурността и контрол на обществения ред“, Тихомир Тимов – началник 

отдел „Общинска инфраструктура“ към дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, Калин Илиев – директор на Дирекция 

„Устройство на територията“ – район „Приморски“, Руслан Влаев – 

общински съветник, адв. Росица Николова – адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам 

заседанието. Първоначално искам да Ви прочета всички поканени: Калин 

Илиев – район „Приморски“, Директор на Дирекция „Устройство на 

територията“ е тук; Елена Георгиева – Началник отдел „Социално-

икономически дейности“, район „Одесос“ я няма; Диана Йорданов – 

Директор на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на 

обществения ред“ я няма; Петър Гърбузов – Директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ - има представител; 

Елица Ботева – Управител на „Обреди“ я няма; Младен Иванов – ОП 

„Общински паркинг и синя зона“ го няма.  
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Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – 

Ректор на Технически университет – Варна с рег. № 

РД20008072ВН/08.05.2020 г., относно партньорство между Община Варна 

и Технически университет – Варна в областта на научно – 

изследователските и научно – приложните проектни дейности, иновациите 

и съвместните бизнес инициативи.  

2. Разглеждане на отчет за изпълнение на Програма по управление на 

отпадъците на Община Варна за 2019 г. с рег. № РД20006838ВН/10.04.2020 

г. 

3. Разглеждане на предложение от групата общински съветници от 

коалиция „БСП за България“ с рег. № РД20002810ВН/06.02.2020 г., 

относно  разходване на средства в дейност „Чистота“. 

4. Разглеждане на искания от Стела Николова – общински съветник 

от „Демократична България“ и Пламен Градев – управител на етажна 

собственост -с рег № ОС20000367ВН/22.06.2020 г. и рег. № 

СИГ20001226ВН-002ВН/18.06.2020 г., относно демонтиране и 

отстраняване на беседка от детска площадка. 

5. Разглеждане на жалба от Красимира Димитрова с рег. № 

РД20011304ВН/19.06.2020 г., относно искане за цялостен ремонт на 

подлеза на стадион „Варна“ или строене на пасарелка. 

6. Разглеждане на жалба от Красимир Стамболийски – представител 

на домоуправители на бл. 70, 72, 77, 74а, 76 на бул. „Генерал Колев“ с рег. 

№ РД18009244ВН-002ВН/22.06.2020 г., относно затруднено паркиране на 

живущите в района. 

7. Разглеждане  на подписка от жители на со „Добрева чешма“ с рег. 

№ РД20010670ВН/11.06.2020 г., относно дългогодишни проблеми, 

свързани с лоша и почти несъществуваща инфраструктура. 

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

РД20010670ВН-001ВН-003ВН/24.06.2020 г., относно искано становище по 

компетентност 

8. Разглеждане на питане от Огнян Къчев, Мартин Златев, Мария 

Тодорова, Христо Боев, Анелия Клисарова, Иван Любчев Иванов, Руслан 

Влаев, Димитър Чутурков – общински съветници от коалиция „БСП за 

България“ с рег. № РД20010444ВН/09.06.2020 г. , относно формирането на 

макро сметище на територията на Централни гробища – гр. Варна. 

9. Разглеждане на жалба от жителите на ул. „Найден Райков“, кв. 

Виница с рег. № РД20009771ВН/01.06.2020 г., относно предприемане на 

мерки за благоустрояване на улицата. 
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10. Разглеждане на писмо от Олег Калдерон – председател на 

Организация на евреите в България „Шалом“ – регионална организация 

Варна с рег. № ОС19000671ВН-001ВН/15.05.2020 г., относно проблем с 

извозване на отпадъците от еврейския парцел в Централен гробищен парк 

– Варна. 

10.1. Писмо от Тодор Иванов – Зам. – кмет на Община Варна с рег. 

№ ОС19000671ВН-003ВН/11.06.2020 г., относно искано становище по 

компетентност. 

11. Разглеждане на опровержение от Борис Панайотов с рег. № 

УСКОР19000764ВН-016ВН/21.04.2020 г., относно предходна жалба с 

искане за премахване на преместваеми обекти.  

11.1. Писмо от Георги Недев – кмет на район „Одесос“ с рег. № 

УСКОР19000764ВН-022ОД-001ВН/10.06.2020 г., относно искане 

становище по компетентност. 

12. Разглеждане на искане от Велин Стоянов – общински съветник от 

група „Свобода и воля“ с рег. № ОС20000171ВН/12.03.2020 г., относно 

дупка на пресечната на ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Отец Паисий“. 

13. Разглеждане на жалба от Ивелин Апостолов – управител на хотел 

„Ерма“ – к.к. „Златни пясъци“ с рег. № РД18016475ВН-018ВН/24.02.2020 

г., относно предприемане на действия по премахване на незаконно 

строителство. 

13.1. Писмо от Тодор Иванов – зам. – кмет на Община Варна с рег. № 

РД18016475ВН-021ВН/17.03.2020 г., относно искано становище по 

компетентност.  

14. Разглеждане на жалба от Теодора Илиева с рег. № 

РД20004092ВН/24.02.2020 г., относно липса на инфраструктура в района 

на ул. „Проф. Георги Георгиев“. 

14.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. 

№ РД20004092ВН-001ВН-003ВН/26.03.2020 г., относно искано становище 

по компетентност. 

14.2. Писмо от Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД20004092ВН-

002ВН/21.05.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

15. Разглеждане на писмо от Стоян Пасев – Областен управител на 

Област Варна с рег. № ОС20000098ВН-001ВН/19.02.2020 г., относно 

предложение от г-н Веселин Николов с поставени въпроси за 

транспортната инфраструктура и благоустрояване на кв. „Изгрев“. 

15.1. Писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № ОС20000098ВН-

004ВН/10.03.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

15.2. Писма от Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС20000098ВН-

005ВН/27.05.2020 г. и рег. № ОС20000098ВН-006ВН/10.06.2020 г., относно 

искано становище по компетентност. 
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16. Разглеждане на заявление от СНЦ „Отворен обществен съвет на 

протестиращите“ с рег. № РД18016283ВН-011ВН/19.02.2020 г., относно 

създаване на ОП „Зелена система и чистота на въздуха“. 

16.1. Писмо от Георги Иванов – директор на дирекция на 

„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ с рег. № 

РД18016283ВН-013ВН/04.03.2020 г., относно искано становище по 

компетентност. 

17. Разглеждане на сигнал от Кънчо Бонев с рег. № 

СИГ19003161ВН/04.09.2019 г., относно лошо състояние  на пейките в 

градината зад Паметника и  зад шадраваните. 

18. Разглеждане на жалби от живущи в гр. Варна, Вилна зона – ул. 

„26-та“, ул. „27-ма“, ур. „28-ма“ с рег. № РД20002331ВН/31.01.2020 г. и 

РД19001785ВН-005ВН/21.05.2020 г., относно предвиждане на финансови 

средства за подобряване състоянието на пътната инфраструктура в района. 

18.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. 

№ РД20002331ВН-002ВН-003ВН/02.03.2020 г., относно искано становище 

по компетентност. 

18.2. Писмо от Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС20000347ВН-

001ВН/10.06.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

19. Разглеждане на сигнал от Руслан Влаев – общински съветник от 

групата на „БСП за България“ с рег. № СИГ20000327ВН/27.01.2020 г., 

относно извършване на ремонт на ул. „Атанас Томов“, находяща се в кв. 

„Победа“. 

19.1. Писмо от Юлиян Николов – зам.-кмет на район „Младост“ с 

рег. № СИГ20000327ВН-003ВН-003ВН/28.05.2020г., относно искано 

становище по компетентност. 

19.2. Писмо от Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № СИГ20000327ВН-

004ВН/20.05.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

20. Разглеждане на жалба от жители на СО „Добрева чешма“ с рег. № 

ИИБ19003478ПР-003ПР/22.01.2020 г., относно проблем с пътната 

настилка. 

20.1. Писмо от Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ19003478ПР-

005ВН/10.06.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

21. Разглеждане на писмо от Ивайло Маринов – кмет на район 

„Аспарухово“ с рег. № РД20001302АС-001ВН/22.01.2020 г., относно 

извършване неотложен ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на 

основни пътни артерии в район. „Аспарухово“. 

22. Разглеждане на сигнали от Емилия Видинска с рег. № 

РД19017253ВН-006ВН/30.01.2020 г. и РД19017253ВН/16.09.2019 г., 

относно опасно дърво, компрометиращо пътната настилка на подход към 

блок. 
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23. Разглеждане на писмо от църковно настоятелство при храм 

„Света Петка“ – Варна с рег. № РД19024421ВН/27.12.2019 г., относно  

липса на изградено нощно ефектно осветление на храма. 

24. Разглеждане на писмо от Анелия Метева – директор на 

Международен френски лицей Варна – „Шарл Перо“ с рег. № 

РД19019535ВН-001ВН/09.01.2020 г., относно поставяне на повдигнати 

пешеходни пътеки и изкуствени напречни неравности пред сградите, в 

които се помещава училището. 

25. Разглеждане на писмо от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ с рег. № РД18020504ВН-003ВН-003ВН/17.05.2019 г., 

относно молба на граждани за довършване на ул. „Константин Илиев“. 

26. Разглеждане на писмо от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ с рег. № РД15016998ВН-005ВН-003ВН/09.05.2019 г., 

относно предложение за възлагане за проектиране и изпълнение ул. 

„Ружа“. 

26.1. Писмо от Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД15016998ВН-

008ВН/11.02.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

27. Разглеждане на писмо от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ с рег. № РД19001831ВН-005ВН-003ВН/08.05.2019 г., 

относно проблеми с техническата инфраструктура на ул. „Проф. д-р 

Иванка Николаева“, кв. „Бриз – Юг“. 

28. Разглеждане на сигнал от Биляна Дякова с рег. № 

СИГ19001353ВН/09.05.2019 г., относно проблем с „ВиК“ Варна – ООД. 

28.1. Писмо от Георги Недев – кмет на район „Одесос“ с рег. № 

СИГ19001353ВН-003ОД-001ВН/15.04.2020 г., относно искано становище 

по компетентност. 

29. Разни. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения по така предложения дневен ред? 

Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 

 

Резултати от гласуването: за -12; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Причината да гласувам „против“ е недоумението относно 

присъствието на точка „Първа“ в дневния ред на ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“. Аз се запознах и с писмото, което е пуснато от 
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Технически университет – Варна. Въз основа на това, смятам, че мястото 

на тази точка е в ПК „Наука и образование“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще отговоря на Вашето недоумение. Обръщате се към Председателя 

на Общински съвет – Варна, г-н Балабанов, и питате, защо е включена в 

дневния ни ред. Там е разпределена. Ако не е разпределена, то е дошла, 

като такава в самата комисия. Ако сте се запознали с дневния ред, всички 

точки са информативни. Гласуваме единствено и само дневен ред. След 

като сте запознати, трябва да сте наясно, че всяка една от точките е 

информативна Само това, че сме в епидемиологична обстановка не 

присъстват гражданите, на които администрацията трябваше да дава 

отговори на техните въпроси и жалби, както и въпросите Ви, които можеха 

да бъдат отправени от Вас към администрацията. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – Ректор 

на Технически университет – Варна с рег. № РД20008072ВН/08.05.2020 г., 

относно партньорство между Община Варна и Технически университет – 

Варна в областта на научно – изследователските и научно – приложните 

проектни дейности, иновациите и съвместните бизнес инициативи.  

Допълнителното е, че Технически университет – Варна разполага с 

ресурс чисто технически и човешки по отношение на това, да помогне на 

Община Варна в развитието й в определени области. Една от тях е видео 

наблюдението. Запознати сте, че преди две години Община Варна си върна 

контрола върху дружеството, което управляваше тази дейност. В момента 

Община Варна търси варианти това да се случи и да се развие. Един от 

потенциалните партньори в момента е и Технически университет – Варна. 

Днес има разговори с кмета г-н Иван Портних и директора на Технически 

университет – Варна по тази точка. Чисто информативно е тази точка. Тя е 

важна. Някакви други мнения и съображения? Няма. Благодаря.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на отчет за изпълнение на Програма по управление на 

отпадъците на Община Варна за 2019 г. с рег. № РД20006838ВН/10.04.2020 

г. 

Това също е информативно. Всяка година влиза като отчет. Мнения 

и съображения? Няма. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на предложение от групата общински съветници от 

коалиция „БСП за България“ с рег. № РД20002810ВН/06.02.2020 г., 

относно разходване на средства в дейност „Чистота“. Изпратено е писмо 

до Дирекция „Финанси и бюджет“ с искане за становище по 

компетентност на 25.02.2020 г. Няма отговор. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на искания от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ и Пламен Градев – управител на етажна 

собственост -с рег № ОС20000367ВН/22.06.2020 г. и рег. № 

СИГ20001226ВН-002ВН/18.06.2020 г., относно демонтиране и 

отстраняване на беседка от детска площадка. Изпратено е писмо до 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на 24.06.2020 г. 

Няма отговор. Присъства техен представител. Заповядайте. 

 

Тихомир ТИМОВ 

На 25.06.2020 г. сме отговорили на жалбоподателя за беседката, 

която се цитира в писмото. Тази площадка е изпълнена съгласно всички 

разпоредби на Закона за устройството на територията и съответно е 

въведена в експлоатация. Също така е съобразена с Наредба № 1 за 

условията и реда за устройство и безопасност на площадките. Съгласно 

тази Наредба и това, че площадките са предвидени за деца от 3 до 12 

години, беседката се явява задължителен елемент на детската площадка, 

поради което няма как да бъде премахната. Относно това, което 

жалбоподателят цитира, че граждани злоупотребяват в късните часове, 

това е въпрос към контролните органи.  

 

Стела НИКОЛОВА 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, цитираната Наредба от 

господина и изискването на закона не е императивно. Веднага след 

таблицата, за която става въпрос какво трябва да се съдържа, има 

забележка в Наредбата, че изискванията се прилагат при възможност и в 

зависимост от конкретните условия. Тоест ако условията не са подходящи 

и създават предпоставка за застрашаване на живота и здравето на 

населението, посетителите, както и при други конкретни условия, 

беседката не се поставя. Става въпрос не само за този конкретен проблем, а 

с мен се свързаха граждани не само от бл. 52. Г-н  Градев сега отиде да 
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внесе подписка от 65 граждани от неговия блок. В моето искане съм 

отбелязала и бл. 54, бл. 55, бл. 53. С мен се свърза също един гражданин, 

който живее на ул. „ Александър Рачински“ със същия проблем. Навсякъде 

в тези беседки, където са монтирани, се събират хора, които употребяват 

алкохол. Това не се случва само вечер, а през целия ден. Съответно 

родителите са възпрепятствани да ползват детските площадки. Масово 

хората се оплакват, че тези места се превръщат в една своеобразна кръчма 

и до малките часове на нощта биват притеснявани. Детските площадки са 

изградени буквално под прозорците на хората. Представете си само през 

летния период колко е приятно вечер да си отвориш прозореца и да чуваш 

крясъците и виковете на пияни хора. Аз мисля, че не е чак такъв проблем 

да бъдат демонтирани тези беседки и хората да си ползват детските 

площадки по предназначение. Защото те са определени за деца от три до 

дванадесет годишна възраст, а не за хора в нетрезво състояние. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Според мен малко се размиват нещата и ще обясня моята гледна 

точка. Ще дам възможност от Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ ако искат да допълнят отговора. Става въпрос, че тези 

площадки са изпълнени по проект. В този проект, ако не се лъжа, е 

предвидена и тази беседка вътре. Не знам каква е точно процедурата и 

дали има такава, по която да бъде демонтирана част от вече изпълнен 

проект на детска площадка. Това е по-скоро съотносим към контролните 

органи проблем, отколкото към администрацията по отношение специално 

на проекта. Заповядайте, г-н Попов. 

 

Стоян ПОПОВ 

Колеги, аз имам почти същия проблем. Не мисля, че решението е да 

се занимаваме с демонтаж и смяна на проекти. Това е много сложна 

процедура. Много по-лесно и евтино ще стане, ако се обърне внимание на 

контролните органи. Общинска полиция след осем, девет часа да прави 

забележка. Не са толкова много площадките, които са проблемни. За 

всички проблемни площадки съм сигурен, че са подавани много сигнали. 

Просто да се обърне внимание на „Обществен ред и сигурност“. Доста по-

лесно ще стане, отколкото да се демонтира и да се сменят проекти.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Само да добавя, че точно в този проект с Техническия 

университет – Варна, който евентуално ще бъде направен, се предвижда 

изграждането на камери и на тези детски площадки за да може това да е 

един вид превенция. Господин Тимов, имате ли да добавите нещо? Аз 

мисля, че проблемът не е толкова по отношение на монтаж и демонтаж, а в 

съвсем друга област. Съгласен съм с Ваше съдействие това нещо да го 
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проконтролираме и да има някакъв ефект, а не да се правят подобни 

предложения да се демонтират.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация, което съответно води 

някаква документация след себе си и няма как да се демонтират част от 

уредите на площадката. Трябва, както каза колегата, да се препроектира и 

да се направи един вид нов проект за площадката.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Така че, по-скоро бих Ви помолил да се насочим в малко по-друга 

идея за разрешаване на подобен проблем.  

 

Стела НИКОЛОВА 

Това беше първото, което предложих на гражданите, които се 

свързаха с мен, защото е нормално да има някакъв контрол и ред, вместо 

да се демонтира нещо изградено. За съжаление те имат много печален опит 

с подаване на сигнали в тази връзка към контролните органи и много рядко 

се отзовават на тези повиквания, когато става въпрос за подобно нещо. Да 

не говорим, че когато е през деня още по-малко. Става въпрос за нещо, 

което е всекидневие при тях. Не е инцидентно да се случва. Аз не искам да 

омаловажавам работата на Общинска полиция, но не смятам, че те са 

пъдари и трябва да стоят пред някоя детска площадка. Плюс това не знам с 

колко персонал разполагат и не можем да ги сложим по всички детски 

площадки да пазят къде се пие по цял ден. Мисля, че трябва да 

предприемем нещо в тази посока, защото може хората да решат да си 

разрешат проблема по друг начин. Защото ако някой случайно си 

демонтира тази беседка посред нощ, предполагам, че от „Инженерна 

инфраструктура“ няма да отидат да направят нова беседка. Не би трябвало 

да насърчаваме гражданите да стигат до самоуправство, защото трябва да 

Ви кажа, че наистина търпението им е изчерпано. Не би трябвало 

европейски проекти да им създават чувство за дискомфорт и да има се 

казва, че това не възможно да стане, когато се подписват цели блокове под 

него и да им се казва от Общинска администрация „съжаляваме 

европейски проект, ще го търпите“. Мисля, че не е редно. Все пак колегите 

да вземат решение.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви, г-жо Николова.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Всички тези площадки, които изпълнихме в този период около 240, 

те са изградени на мястото на съществуващи площадки. Има няколко, 

които са изцяло нови, но всички са на съществуващи площадки. Именно по 
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тази причина, за да можем да се съобразим със съществуващото 

местоположение просто са приведени към Наредбата, за да изпълняват 

сегашните нормативи.    

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз щях да Ви отговоря, че по-голямата част от тях са вече върху 

съществуващи такива. Не би трябвало да противопоставяме хората на 

администрацията, още по-малко и на други хора, които харесват детските 

площадки, а трябва да вървим в някакво решение, което може би ще е 

свързано с контрола и превенцията, отколкото с демонтажа. Много лесно е 

да се демонтират нещата. Градежът е по-труден. Така че, хайде в градивна 

посока да погледнем и пак казвам, ако тази превенция се осъществи с 

подкрепата на колегите за изграждането на допълнителни съоръжения и 

камери, които могат да следят. В крайна сметка това ще възпрепятства 

хората да си позволяват своеволия на площадки, където не е специфична 

тази дейност. Заповядайте, г-н Иванов. 

 

Иван ИВАНОВ 

По този начин с демонтажа, както предлага колегата, ще 

конфронтираме излишно живущи с майки, защото тези беседки са 

предвидени за придружаващите родители. Но тук акцентите са два. Първия 

акцент е превантивната роля на Общинска полиция. Не съм съгласен, че не 

трябва да реагират и не могат да реагират. Щом има дежурен екип на 

делфинариума, мисля, че точно триста метра са да минава през определени 

часове превантивно, за да бъде премахнато това явление. Втория въпрос. 

Мисля, че трябва да го насочим към комисията по „Обществен ред и 

сигурност“. Нормативно в Наредбата за обществения ред да бъде 

създадена точка, която да превенира и да не позволява безцелното 

присъствие на възрастни хора на територията на детските площадки. 

Благодаря Ви.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колегата Сивов. 

 

Венцислав СИВОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, това исках да кажа 

като колегата Иванов. Контролните органи трябва да си вършат повече 

работата. По време на пандемията толкова много актове написаха по 

детските площадки, а по време на такива проблеми, каквито имат 

живущите, те трябва да са там. Както каза колежката, не са пъдари, но това 

им е работата според мен. Благодаря. 

 

 

Христо АТАНАСОВ 



11 
 

Колеги, тъй като предлагате и промяна в Наредбата, мисля, че 

колежката е много добре запозната, каква е процедурата. Нека да се насочи 

към комисията. Там да бъде разгледана. Ако има предложение за промяна 

на Наредбата или ако има допълване на Наредбата, с удоволствие ще я 

подкрепя. Други мнения и съображения? Няма. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от Красимира Димитрова с рег. № 

РД20011304ВН/19.06.2020 г., относно искане за цялостен ремонт на 

подлеза на стадион „Варна“ или строене на пасарелка. Има изпратено 

писмо до дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на 

24.06.2020 г. с искане за становище по компетентност. Няма отговор все 

още. Заповядайте.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Относно ремонта на подлеза там все още продължават да текат дела 

със собствениците на отделните обекти, които са в подлеза на стадион 

„Варна“. Това, което в момента предприехме съвместно с колегите от 

дирекция „УСКОР“ е да обезопасим обектите, които са изпочупени и 

опасни. Това, което предстои е да правим ремонт на самия пешеходен 

проход, средната част на подлеза, която реално се ползва от пешеходците. 

Той ще бъде изцяло ремонтиран. Впоследствие, след като приключат 

делата и се разбере какъв е статута на помещенията, тогава ще бъде 

извършен ремонт и на другите помещения.  

 

Христо АТАНАСОВ 

В какъв срок ще приключи? 

 

Тихомир ТИМОВ 

В момента тече процедура за възлагане, след което, ще започне 

веднага изпълнение на мерките по ремонтите. Надявам се в следващия 

един месец да започне ремонта на подлеза.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Този казус сме го разглеждали и предния мандат по 

отношение на подлеза и по отношение на самата сделка. Няма как да се 

случат нещата и мисля, че точно това казаха от администрацията. Делата 

продължават. Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
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Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от Красимир Стамболийски – представител на 

домоуправители на бл. 70, 72, 77, 74а, 76 на бул. „Генерал Колев“ с рег. № 

РД18009244ВН-002ВН/22.06.2020 г., относно затруднено паркиране на 

живущите в района. Изпратено е писмо до Младен Иванов – директор на 

ОП „Общински паркинги и синя зона“ на 24.06.2020 г. с искане за 

становище по компетентност. Няма отговор. Представител също няма. 

Единственото, което мога да направя е на следващата комисия да 

настояваме да има такъв отговор, за да може да бъде препратено на 

жалбоподателя. Заповядайте, колега. 

 

Стоян ПОПОВ 

Когато следващия път представители на „Общински паркинги и синя 

зона“ присъстват, ако може да отговорят, съществува ли възможност за 

промяна на схемата за паркоместата, ако се види, че е непрактична тази, 

която са направили вече. Просто да си го имат като въпрос предварително. 

Защото на доста места има сигнали вече, че не може да се излиза от 

гаражи, откакто е маркирано и така нататък. Идеята е дали има процедура 

да се коригират схемите за паркирани, които вече са направени.    

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз Ви разбрах напълно, колега. Въпросът е такъв, че идеята когато 

каним представителите на администрацията, е те да бъдат тук и да 

отговарят на въпросите на гражданите, на жалбите и на Вашите въпроси, 

но за съжаление тук няма представител и няма как да отговорим. На 

следващите комисии се надявам да има и отговор в писмен вид по 

отношение на жалбата, и да има представител, който да Ви отговори на 

Вашите въпроси. Други мнения и съображения? Няма. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на подписка от жители на со „Добрева чешма“ с рег. № 

РД20010670ВН/11.06.2020 г., относно дългогодишни проблеми, свързани с 

лоша и почти несъществуваща инфраструктура. Изпратени са писма с 

искане за становище по компетентност до дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ и район „Приморски“ на 16.06.2020 г. 

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

РД20010670ВН-001ВН-003ВН/24.06.2020 г., относно искано становище по 

компетентност.  

 

Тихомир ТИМОВ 
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Към момента не сме отговорили на преписката. Предстои да пуснем 

отговор. Това, което мога да кажа накратко за селищното образувание е, че 

там не е проведена уличната регулация. Предстоят отчуждения и всички 

тези неща, за да може да се случат нещата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще Ви помоля в кратки срокове да ни изпратите отговор, за да може 

да окомплектоваме преписката и да я пратим заедно с протокола на хората. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на питане от Огнян Къчев, Мартин Златев, Мария 

Тодорова, Христо Боев, Анелия Клисарова, Иван Любчев Иванов, Руслан 

Влаев, Димитър Чутурков – общински съветници от коалиция „БСП за 

България“ с рег. № РД20010444ВН/09.06.2020 г. , относно формирането на 

макро сметище на територията на Централни гробища – гр. Варна. 

Изпратени са писма до Тодор Иванов – зам. кмет на Община Варна и до 

район „Младост“ с искане за становище по компетентност на 16.06.2020 г. 

Няма отговор. Няма представител. Заповядайте, г-н Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Председател, кой беше поканен от „Обреди“ ? 

 

Христо АТНАНСОВА 

Управителя. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Тук ли е в момента?  

 

Христо АТАНАСОВ 

Не. Още преди да започнем изчетох кои са поканени и кои 

присъстват. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Първото нещо, с което искам да започна. Явно това е тенденция дали 

заради COVID-19 или нещо друго, но много хора от тези, които са 

поканени от Вас, не присъстват. В Правилника не знам дали има някакви 

санкции. Тези хора трябва да присъстват тук за да дават необходимите 

отговори. По това писмо, което сме написали от нашата група, в медиите 

излезе, че „Обреди“ разчиства отпадъците в Централен гробищен парк. 

Искам да знам какво е положението в момента? Защото беше стресиращо. 
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Ще отида да проверя, но все пак искам на този етап някой да ми даде 

отговор. Лошото е, че няма кой да ми даде отговор. Искам да знам, 

изчистено ли е? Ако не е изчистено, кога?  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, г-н Златев. Аз мисля, че и в медиите имаше отговор от 

управителя на „Обреди“ по отношение на предприетите мерки от 

търговското дружество. Няма как аз да Ви отговоря от името на 

управителя. Ще чакаме и другите писма, които са пуснати до Тодор 

Иванов и до район „Младост“. Нямаме отговори. Ще бъдат препратени, 

когато се получат отговори. Заповядайте, г-н Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

И аз не съм доволен от тези купчини, като г-н Златев. На територията 

на Централен гробищен парк според изчисленията на общинските 

експерти и на район „Младост“ има около 300-350 тона битов отпадък. По 

отчетите е видно, че от 2015 г. общинската фирма плаща такса смет и 

регулярно се извозва битовия отпадък от малките контейнери 1.1 куб.м. 

Ако се плаща цялата такса смет и за големите контейнери, примерно 6 

куб.м ладии, таксата смет става много висока. По изгодно за фирмата е да 

ги извозва със собствен транспорт или с поръчка, около два пъти по-

изгодно. Това нещо се правеше регулярно и се прави регулярно от 1999 г. 

При образуването на тези сметища, за които говорите, те се извозват 

регулярно. „Обреди“ има ресурс, има средства. През 2018 г. с решение на 

386/06.03.2017 г. по едно административно дело 2556 от 2016 г. по описа 

на Варненски административен сън и потвърдено по описа на Варненски 

окръжен съд, с Наредбата за гробищни паркове и погребално обредна 

дейност отпаднаха определени членове. Там ясно е записано, че „Обреди“ 

не може да управлява и стопанисва гробищните паркове, с което се отне 

възможността този боклук да бъде извозван за сметка на „Обреди“, както 

го правеше до този момент. За това има натрупано нерегламентирано 

сметище. Съгласно Приложение №1 на Наредба  №2 от 23.06.2014 г. 

класификацията на отпадъците на паркове и градини, включително и 

гробищни паркове, попада в класифицирания номер 20-02. Това е номера 

на „смесен и битов“ отпадък. Казвам го за да се знае какъв е характера на 

отпадъка. Въпреки, че според мен има около три, четири процента 

строителен отпадък от гробовете и така нататък. По нататък, трябва да Ви 

кажа, че съгласно едно писмо от миналата година, мисля че последното 

правно становище от Общината, „Обреди“ и аз лично сме сигнализирали 

около двадесет, тридесет пъти за този проблем от 2018 г. насам, който се 

появява. Съгласно това правно становище на Общината от Директор на 

дирекция „Правно-нормативно обслужване“ при Община Варна, „Обреди“ 

е уведомена, че до привеждането на траурната дейност, в съответствие със 

съдебното решение, дейността почистване на отпадъци в гробищните 
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паркове следва да се възлага от Община Варна по реда на ЗОП. Това 

означава, че фирмите, които извършват сметоизвозване от съответния 

район, трябва да извозват и този отпадък. Тук ще Ви дам една подробност, 

че този въпрос ще бъде решен съвсем скоро, защото с влизането миналата 

година на Закона за публичните предприятия и на 15.05 за Правилник за 

неговото приложение, всъщност всички общински фирми стават общински 

публични предприятия, където Общината или Държавата има повече от 

петдесет процента. Всъщност за отпадъка конкретно говорим, след като 

минаха дъждовете и отпадъка поизсъхне, той ще бъде извозен от фирмите, 

които регулярно се занимават с това. Още повече, че приятно съм 

изненадан вчера, че има разпореждане четири големи ладии да се поставят 

там с цел профилактика на бъдещите натрупвания. Слагат се четири ладии, 

независимо от това, че камионите трудно влизат. Този проблем го има и в 

„Пазари“. Със сигурност го има и в другите общински фирми. „Обреди“ е 

пуснала декларация за допълнителното количество контейнери, които са 

необходими, за да не се получават тези микро сметища при положение, че 

ще излезе два пъти по-скъпо, отколкото ако сами си го извозват, но да 

речем такъв е редът, който трябва да се установи, за да не се блокира 

дейността. Всъщност дейността на „Обреди“ и другите общински 

предприятия, но за „Обреди“ конкретно говоря, ще бъдат възстановени 

много лесно, защото ние на тази сесия ще трябва да приемем едно 

решение. Съгласно Закона за публичните предприятия вече тези нашите 

общински фирми са публични предприятия. Просто трябва да приемем 

едно решение, с което да определим съдържанието на общинските 

политики, общите цели и приоритетите, които си поставяме като 

собственици. Примерно говорим за „Пазари“, да не говоря за „Обреди“, 

поставяме като цели. Гласуваме го на Общински съвет – Варна. Гласуваме 

формулата за финансиране и другите неща. Конкретно за „Обреди“ на тази 

сесия ще трябва да се гласуват две много важни неща. Едното е отдаването 

на гробищните паркове по Закона може да бъде за стопанисване и 

управление на „Обреди“, и тези всички въпроси ще бъдат решени. В 

момента аварийно, моето лично мнение е че фирмите, които имат спечелен 

ЗОП ще го извозят след като изсъхне достатъчно отпадъка. В интерес на 

истината го групират. Аз минавам от там един - два пъти. Групират го, 

повдигат го. Това не е достатъчно. Трябва да бъде изхвърлен. Ако говорим 

за сметки и за финанси, мога да ви направя сметките. Извозването, ако се 

извършва от общинската фирма, тоест от Общината, ще струва тридесет 

лева на курс на тон. Ако се извършва от „Обреди“, ще струва шейсет лева 

на тон. Такива са ценоразписите. На сметището, ако се хвърля от 

Общината, цената ще бъде максимум шейсет и пет лева. Ако се хвърля от 

„Обреди“, ще бъде деветдесет и пет лева. Тоест ние сме едно цяло. 

„Обреди“, Общината, „Пазари“ ние сме едно цяло. Дори в случая от 

финансова гледна точка, изглежда така. Ако приема, че са триста тона по 

тридесет лева, десет хиляди лева за транспорт. Тридесет тона по шейсет и 
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пет лева, още осемнадесет, деветнадесет хиляди лева, двадесет и девет, 

тридесет хиляди лева за случая, че се извозва от Общината. Ако приема, че 

трябва да се извози от „Обреди“, което обаче Закона забранява, трябва да 

приема, че шейсет лева по триста тона, осемнадесет хиляди лева. Триста 

тона по деветдесет и пет лева става още там, става два пъти по-скъпо. Аз 

съжалявам, че ги няма хората от „Обреди“, защото те могат да обяснят и 

други неща, но това е моето мнение и смятам, че е много правилно 

въпросът да се поставя на комисия, и много правилно да се изчистват тези 

неща. но не само за „Обреди“. Има и други фирми, които има такива 

детайли, които просто трябва да решим в движение. Хубаво е да се 

поставят, както се постави този въпрос, защото аз съм го поставял много 

пъти. Благодаря ви. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря г-н Станев. Г-н Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Благодаря г-н Станев. Цифрите ще ги проучим абсолютно точно. Аз 

доста цифри видях. Този въпрос го поставихме след Черешова Задушница, 

когато беше пълно с хора. Тях не ги вълнува кой и как ще си свърши 

работата. Ние сме тук общински съветници, които трябва да решим. Има 

администрация. Тях ги вълнува да е чисто. Когато видят едни тенджери, 

едни торбички. Този битов отпадък, които се оказа, че е битов, но той е 

смесен видимо и сега от Вас разбирам, наистина не съм ходил до 

Гробищния парк, че все още не е започнало. Въпреки, че в медиите излезе. 

Явно това е една по-дълга процедура във времето. Дъждовете спряха. Така 

и не разбрах в момента, получих информация, но не от „Обреди“. Не 

можах да разбера, кой ще извърши тази дейност и на каква цена. Ако 

едните я извършат ще бъде по-скъпо, другите по-евтино. Тоест ние ще 

трябва да чакаме следващата сесия, когато трябва да се раздели „Обреди“ 

ли? В интерес на истината, г-н Станев, аз на ПК „Собственост и 

стопанство“ зададох един въпрос. Кога ще се изпълни решението на съда? 

Ето, че това нещо ще стане в най-скоро време. Благодаря, но кога ще бъде 

извозен този отпадък? Така, както разбрах, не е извозен. В медиите 

„започна“. Значи думата „започна“, не е „извозен“. Това микро сметище 

наистина ние когато го видяхме, особено както е в момента топло, вътре 

може да има храна, може да има всичко. Да, съгласен съм затова, че не 

трябва да бъде върху гробовете, а трябва да има едно място за централно 

извозване, което ще излезе по-евтино, но така или иначе трябва да бъде 

регулярно. Това нещо е събирано поне шест месеца. Същото е 

положението и на „Тополи“. Днес ни информираха, че и на „Тополи“ е 

същото положение с такива микро сметища, но не на едно място събрано, а 

с по-голям периметър. Благодаря. 
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Христо АТАНАСОВ 

Мисля, че достатъчно обстойно беше обяснено. Освен така пак 

казвам, че със законовите промени ще е нужно да се направи едно 

преструктуриране на самото търговско дружество и така нещата ще бъдат 

регулирани. Защото сега разбирам, че и управителя е поставен в такова 

положение, че не може да вземе решение по отношение на управлението 

на самите паркове. Благодаря ви. Други мнения и съображения? Няма.  

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от жителите на ул. „Найден Райков“, кв. 

„Виница“ с рег. № РД20009771ВН/01.06.2020 г., относно предприемане на 

мерки за благоустрояване на улицата Изпратени са писма с искане за 

становище по компетентност до дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ и район „Приморски“ на 12.06.2020 г. Разбирам, че сега е 

пристигнало писмото от район „Приморски“, но все пак нека да дадем 

думата на представителите на администрацията по отношение на тази 

жалба. 

 

Тихомир ТИМОВ 

По отношение на конкретната улица не е заложена в бюджета на 

Община Варна за проектиране и съответно изграждане за тази година. В 

момента проверяваме приложена ли е уличната регулация на улицата. 

Съответно при предложенията в края на годината, които се обсъждат за 

залагане на конкретни улици за проектиране и изпълнение, тогава ще бъде 

включена, ако всичко е изрядно, ако е приложена уличната регулация. 

 

Христо АТАНАСОВ 

 Да, благодаря. Аз искам да направя едно уточнение. Ще Ви помоля 

по всички преписки, които в момента засягат подобни жалби и са свързани 

с това дали са прилагани улични регулации, някакъв анализ, които са 

постъпили сега и сега разглеждаме и им даваме отговори, и да бъдат 

включени в следващия програмен период по отношение на 

инвестиционната политика. Благодаря, Ви. Мнения и съображения, 

колеги? Няма.  

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Олег Калдерон – председател на 

Организация на евреите в България „Шалом“ – регионална организация 
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Варна с рег. № ОС19000671ВН-001ВН/15.05.2020 г., относно проблем с 

извозване на отпадъците от еврейския парцел в Централен гробищен парк 

– Варна. Изпратено е писмо с искане за становище по компетентност до 

Тодор Иванов – зам. – кмет на Община Варна на 01.06.2020 г. Има отговор 

с рег. № ОС19000671ВН-003ВН/11.06.2020 г. Мнения и съображения, 

колеги? Няма.  

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на опровержение от Борис Панайотов с рег. № 

УСКОР19000764ВН-016ВН/21.04.2020 г., относно предходна жалба с 

искане за премахване на преместваеми обекти. Изпратени са писма с 

искане за становище по компетентност до дирекция „Управление на 

сигурността и контрол на обществения ред“ и район „Одесос“ на 

14.05.2020 г. Има отговор от Георги Недев – кмет на район „Одесос“ с рег. 

№ УСКОР19000764ВН-022ОД-001ВН/10.06.2020 г. Исканото становище 

по компетентност ще бъде изпратено до господин Панайотов. Тук е г-жа 

Йорданова - директор на дирекция „УСКОР“. Заповядайте. 

 

Диана ЙОРДАНОВА 

Две преписки има образувани по случая, по – скоро подписки. 

Едната е за премахването на тези павилиони, а другата е за тяхното 

оставане, което към момента не може да бъде разрешено. Кметът на Район 

„Одесос“ г-н Недев ни уведомява, че същите ще бъдат докладвани на 

комисията по чл. 49, ще се произнесе и евентуално ще бъдем запознати с 

решението на комисията. Към настоящия момент за двата павилиона се 

плаща обезщетение, съгласно чл. 236 от Закона за задълженията и 

договорите. Фигурира в схемата за разполагане, към настоящия момент и 

отново припомням, че това остава в компетенцията на комисията по чл. 49. 

Ще отговорим на г-н Панайотов, след като приключи заседанието на 

комисията. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. За да може да окомплектоваме цялата преписка, ще 

помоля да бъдат запознати жалбоподателите. Колеги, мнения и 

съображения? Няма. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на искане от Велин Стоянов – общински съветник от 

група „Свобода и воля“ с рег. № ОС20000171ВН/12.03.2020 г., относно 
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дупка на пресечната на ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Отец Паисий“. 

Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и район „Одесос“ от 

16.03.2020 г. Няма отговор. Дупката разбирам, че е своевременно 

ремонтирана. Мнения и съображения? Няма.  

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от Ивелин Апостолов – управител на хотел 

„Ерма“ – к.к. „Златни пясъци“ с рег. № РД18016475ВН-018ВН/24.02.2020 

г., относно предприемане на действия по премахване на незаконно 

строителство. Изпратено е писмо с искане за становище по компетентност 

до Тодор Иванов– зам. – кмет на Община Варна на 28.02.2020 г. Има 

отговор от Тодор Иванов – зам. – кмет на Община Варна с рег. № 

РД18016475ВН-021ВН/17.03.2020 г. Заповядайте.  

 

Диана ЙОРДАНОВА 

Да, има издадена заповед за премахване на този незаконен строеж. 

Изчакваме сключването на договор с фирма, която ще го изпълни, готови 

сме. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Мнения и съображения? Няма.  

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от Теодора Илиева с рег. № 

РД20004092ВН/24.02.2020 г., относно липса на инфраструктура в района 

на ул. „Проф. Георги Георгиев“. Изпратени са писма с искане за становище 

по компетентност до дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ и район „Приморски“ на 28.02.2020 г. Има отговори от 

Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № РД20004092ВН-

001ВН-003ВН/26.03.2020 г. и от Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД20004092ВН-

002ВН/21.05.2020 г. Отговорите са препратени до заявителката. 

Заповядайте.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Ние сме върнали отговор на жалбоподателя. Това е улица, която се 

намира до тази болница „Св. Петка инвестмънт“. Тя в случая не е 

проведена, тъй като има изградена подпорна стена, която реално е 
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незаконна. Препратили сме към колегите от Район „Приморски“ писмо за 

предприемане на действия. Те са уведомили съответно и фирмата, която е 

изградила подпорната стена,да я премахнат. За да се проведе улицата, 

трябва да се проведе съответно уличната регулация, да се проектира и да 

се изгради тази улица. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да разбирам точно и ясно, че в момента има подпорна стена, която е 

незаконна и към момента сте предприели действия по отношение на 

премахването на тази стена. Разбрахме, че още за съжаление няма избрана 

такава фирма, за да може Вие после да проверите информацията. За срок 

няма да питам, защото е свързан все пак с предходни действия от страна на 

дирекция УСКОР. Благодаря Ви. Мнения и съображения, колеги? 

 

Венцислав СИВОВ 

Тази подпорна стена, която трябва да се премахне ще създаде ли 

други проблеми на сградите около нея? 

 

Калин ИЛИЕВ 

Стената прегражда пътя напречно, тя не подпира някоя от сградите 

наоколо и премахването й няма да доведе до проблем със съществуващата 

инфраструктура, но е задължително, за да може да се проведе самата 

улица. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Няма.  

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Стоян Пасев – Областен управител на 

Област Варна с рег. № ОС20000098ВН-001ВН/19.02.2020 г., относно 

предложение от г-н Веселин Николов с поставени въпроси за 

транспортната инфраструктура и благоустрояване на кв. „Изгрев“. 

Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ и главен 

архитект на 26.02.2020 г. Има отговори от Петко Бойновски – директор на 

дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. 

№ ОС20000098ВН-004ВН/10.03.2020 г. и от Петър Гърбузов - директор на 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

ОС20000098ВН-005ВН/27.05.2020 г. и рег. № ОС20000098ВН-

006ВН/10.06.2020 г. Заповядайте.  
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Тихомир ТИМОВ 

Квартал „Изгрев“ e една от териториите около града, които имат 

сериозни проблеми с инфраструктурата. Проблемът там е, че не е 

проведена уличната регулация. За да започнат някакви процедури е 

необходимо именно това – да се проведе уличната регулация, да се 

отчуждат имоти, ако е наложително, след което да се предвижда 

проектиране и изграждане на съответна инфраструктура. Мисля, че кв. 

„Изгрев“, съответно с м. „Траката“ и м. „Св. Никола“ попада в проекта на 

В и К – Варна за изграждането на канализация. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на заявление от СНЦ „Отворен обществен съвет на 

протестиращите“ с рег. № РД18016283ВН-011ВН/19.02.2020 г., относно 

създаване на ОП „Зелена система и чистота на въздуха“. Изпратено е 

писмо с искане за становище по компетентност до дирекция на 

„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ на 26.02.2020 

г. Има отговор от Георги Иванов – директор на дирекция на „Управление 

на сигурността и контрол на обществения ред“ с рег. № РД18016283ВН-

013ВН/04.03.2020 г. Заповядайте. 

 

Диана ЙОРДАНОВА 

Аз по тази точка нямам какво да кажа. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Има писмо, което ще бъде препратено на заявителя. 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на сигнал от Кънчо Бонев с рег. № 

СИГ19003161ВН/04.09.2019 г., относно лошо състояние  на пейките в 

градината зад Паметника и зад шадраваните. Изпратено е писмо с искане 

за становище по компетентност до Дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“ на 20.12.2019 г. Заповядайте. 
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Тихомир Тимов 

Писмото сме го препратили към ОП „Управление на проекти и 

озеленяване“. Те отговарят за поддръжката на подобен род съоръжения. 

Съответно г-н Аргиров ни е отговорил, че пейките са отремонтирани през 

2019 г., като са поставени допълнителни пейки на старите бетонови пейки.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря за отговора. Ще помоля да препратите писмото, за да 

можем ние да отговорим на заявителя. Колеги, мнения и съображения? 

Няма. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалби от живущи в гр. Варна, Вилна зона – ул. „26-

та“, ул. „27-ма“, ул. „28-ма“ с рег. № РД20002331ВН/31.01.2020 г. и 

РД19001785ВН-005ВН/21.05.2020 г., относно предвиждане на финансови 

средства за подобряване състоянието на пътната инфраструктура в района. 

Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и район „Приморски“ . 

25.02.2020 г. и на 01.06.2020 г. Има отговор от Петя Проданова – кмет на 

район „Приморски“ с рег. № РД20002331ВН-002ВН-003ВН/02.03.2020 г. и 

отговор от Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС20000347ВН-

001ВН/10.06.2020 г. Ще дам думата ако представителите на ресорната 

дирекция имат нещо до добавят. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Цитираните улици попадат в проекта на „ВиК“ Варна за изграждане 

на ВИК инфраструктура на обособената територия. Към момента това, 

което сме предвидили е рехабилитация на текущото състояние на 

асфалтовата настилка, попълване на отделни дупки, които са най-

фрапиращи. То е заложено във възлагателното писмо. Ще бъде изпълнено 

съответно. След приключване на проекта на „ВиК“ Варна, тогава ще бъдат 

предприети действия по отремонтиране на подобен род улици, които 

„ВиК“ не възстановят.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 
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Разглеждане на сигнал от Руслан Влаев – общински съветник от 

групата на „БСП за България“ с рег. № СИГ20000327ВН/27.01.2020 г., 

относно извършване на ремонт на ул. „Атанас Томов“, находяща се в кв. 

„Победа“. Има изпратено писмо с искане за становище по компетентност 

до дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на 

25.02.2020 г. Има отговор от Юлиян Николов – зам.-кмет на район 

„Младост“ с рег. № СИГ20000327ВН-003ВН-003ВН/28.05.2020г. и от 

Петър Гърбузов - директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ с рег. № СИГ20000327ВН-004ВН/20.05.2020 г. 

Заповядайте, г-н Влаев. 

 

Руслан ВЛАЕВ 

Първо искам да благодаря от името на живущите в района, затова че 

най-невралгичната част в района беше направена изцяло. Но реално 

останаха доста въпроси, които касаят осветлението, тротоарите и най-вече 

легналите полицаи, които да бъдат разположени най-близо до детската 

площадка, която е на 3 м от уличното платно. Просто въпросът ми е в 

какъв срок реално това ще бъде направено, най-малкото осветлението и 

легналите полицаи. 

 

Тихомир ТИМОВ 

За осветлението това, което мога да добавя, че съществуващото в 

момента на улицата осветление е профилактирано, подменени са всички 

изгорели тела,. Там където няма изградено осветление ще бъде предвидено 

в следващите години за изграждане. Относно повдигнатите пешеходни 

пътеки сме препратили писмо към Комисията по безопасност на движение, 

която трябва да даде своето становище. При положително такова 

становище догодина ще бъде предвидена пътеката в бюджета за 

изграждане.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на жалба от жители на СО „Добрева чешма“ с рег. № 

ИИБ19003478ПР-003ПР/22.01.2020 г., относно проблем с пътната 

настилка. Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и район 

„Приморски“ на 25.02.2020 г. Има отговор от Петър Гърбузов - директор 
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на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

ИИБ19003478ПР-005ВН/10.06.2020 г. Заповядайте.  

 

Тихомир ТИМОВ 

В селищното образувание улиците не са проведени. Част от тях се 

водят със статут на селскостопански пътища, което реално се явява като 

проблем за процедиране, за проектиране и изпълнение. Ще предприемем 

действия по текущия ремонт, най-фрапиращите места да бъдат 

ремонтирани, но относно цялостно проектиране и изграждане на 

селищното образувание е необходимо всички тези мероприятия да се 

проведат по провеждане на уличната регулация. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Запознат съм, че статутът там на земята е по-различен. 

Само ще помоля район „Приморски“ също да ни изпратят отговор за да 

бъде окомплектована преписката. Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Ивайло Маринов – кмет на район 

„Аспарухово“ с рег. № РД20001302АС-001ВН/22.01.2020 г., относно 

извършване неотложен ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на 

основни пътни артерии в район „Аспарухово“. Изпратено е писмо с искане 

за становище по компетентност до дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“ на 25.02.2020 г. Заповядайте за отговор. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Конкретните улици са предвидени в списъка за рехабилитация, 

доколкото знам, мисля че част от тях са изпълнени.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще Ви помоля да ни изпратите писмен отговор. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Извинявам се много, доколкото знаете или знаете. Защото в момента 

нито една от тези улици не е изпълнена. В бюджета планирахме 

достатъчно средства за инфраструктура. В момента в кв. „Аспарухово“ не 

е направено нищо ново, а пък основната най-разбита улица „Искър“ е в 

отчайващо състояние.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Това, което е направено е текущ ремонт на улицата. Това означава 

конкретни дупки, не изцяло преасфалтиране на улицата, това е заложено в 
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списъка за рехабилитация. За да се изгради една улица трябва да се 

направи проект, съответно да се издадат необходимите документи по 

разрешаване на строителството, след което да се предвиди строителството 

на тази улица.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Извинявам се, но не съм разбрал. Разбирам Ви, но ул. „Искър“ в 

момента е с кратери, това не е нормална улица за движение. За другите 

улици съм съгласен. Но специално за ул. „Искър“ ако може да вземете 

мерки до края на годината да бъде ремонтирана.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Благодаря за сигнала. Ще проверя лично какво е състоянието на ул. 

„Искър“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Други мнения и съображения? Няма.  

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на сигнали от Емилия Видинска с рег. № 

РД19017253ВН-006ВН/30.01.2020 г. и РД19017253ВН/16.09.2019 г., 

относно опасно дърво, компрометиращо пътната настилка на подход към 

блок. Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и район 

„Одесос“ на 25.02.2020 г. и на 20.12.2019 г. Няма отговор. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Ние сме върнали отговор на жалбоподателя. Препоръчали сме да се 

повдигне короната на посочения вид. Това е заложено в програмата на 

район „Одесос“. Констатирали сме, че дървото е в добро санитарно 

състояние и не компрометира сградата.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще очакваме Вашия писмен отговор. Заповядайте, колега. 

 

Стоян ПОПОВ 

Никъде не посочено, че дървото компрометира сградата. Изрично е 

посочено, че корените на дървото компрометират пътната настилка. Тоест 

той не отговори на техния въпрос. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Ще се запозная конкретно с писмото и ще отговоря.  
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Христо АТАНАСОВ 

Ние нямаме отговор и ще помоля в най-кратък срок да ни бъде 

отговорено. Други мнения и съображения? Няма. 

  

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от църковно настоятелство при храм „Света 

Петка“ – Варна с рег. № РД19024421ВН/27.12.2019 г., относно липса на 

изградено нощно ефектно осветление на храма. Тук водеща комисия е ПК 

„Финанси и бюджет“. Изпратили са писмо до дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“. Заповядайте. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Тази година в бюджета на Общината е предвидено проектиране на 

подобен род осветление.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Препратете ни все пак писмен отговор. Колеги, други 

мнения и съображения? Няма.  

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Анелия Метева – директор на 

Международен френски лицей Варна – „Шарл Перо“ с рег. № 

РД19019535ВН-001ВН/09.01.2020 г., относно поставяне на повдигнати 

пешеходни пътеки и изкуствени напречни неравности пред сградите, в 

които се помещава училището. Изпратено е писмо с искане за становище 

по компетентност до дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ на 23.01.2020 г. Няма отговор. Заповядайте.  

 

Тихомир ТИМОВ 

Към момента сме препратили писмото към Комисия по безопасност 

на движение, както знаете напречните неравности се решават в тази 

комисия. Чакаме техния отговор, след което при положително становище 

се залага за изграждане.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съображения? Няма.  
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА 

И 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ с рег. № РД18020504ВН-003ВН-003ВН/17.05.2019 г., 

относно молба на граждани за довършване на ул. „Константин Илиев“. 

Изпратено е писмо с искане за становище по компетентност до дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на 20.12.2019 г. Няма 

отговор. Заповядайте. Ако искате, защото следващата точка е разглеждане 

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

РД15016998ВН-005ВН-003ВН/09.05.2019 г., относно предложение за 

възлагане за проектиране и изпълнение ул. „Ружа“ може да отговорите за 

двете улици. Има отговор от Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД15016998ВН-

008ВН/11.02.2020 г., относно искано становище по компетентност за ул. 

„Ружа“. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Първо за ул. „Константин Илиев“ във кв. „Виница“. На самата улица 

има имот, който е частна собственост. Това възпрепятства провеждането 

на тази улица. Отговорили сме на жалбоподателя. Съответно сме подали 

към „Общинска собственост“ това нещо, за да може да се отчужди този 

имот и да се предприемат съответните процедури по проектиране, 

изграждане и провеждане на улицата.  

Ул.“Ружа“. Конкретно става дума за пространството пред ул. „Ружа“ 

№9, 9a, 13 и 13a. Това е участък от улицата, в който не е проведена 

уличната регулация и не са предприети последващи действия.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Ще помоля за писмен отговор до комисията. Колеги, 

други мнения и съображения? Няма.  

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на писмо от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ с рег. № РД19001831ВН-005ВН-003ВН/08.05.2019 г., 

относно проблеми с техническата инфраструктура на ул. „Проф. д-р 

Иванка Николаева“, кв. „Бриз – Юг“. Изпратено е писмо с искане за 
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становище по компетентност до дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ на 20.12.2019 г. Заповядайте за отговор. 

 

Калин ИЛИЕВ 

Ул. „Д-р Иванка Николаева“ се намира в ж.к. „Бриз“. Тя не в добро 

състояние, но там няма проведена регулация. За да могат да се 

предприемат действия по проектиране и изграждане, трябва да се отчуждят 

имоти, за да може улицата да бъде отворена, след това проектирана и 

изградена. Тук е необходим финансов ресурс за отчуждаване.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще помоля пак за подробен отговор до ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“, за да може да бъде препратен към жалбоподателите. 

Други мнения и съображения по тази точка? Няма. 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разглеждане на сигнал от Биляна Дякова с рег. № 

СИГ19001353ВН/09.05.2019 г., относно проблем с „ВиК“ Варна – ООД. 

Изпратени са писма с искане за становище по компетентност до дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на 20.12.2019 г. и район 

„Одесос“ на 20.12.2019 г. Има отговор от Георги Недев – кмет на район 

„Одесос“ с рег. № СИГ19001353ВН-003ОД-001ВН/15.04.2020 г., относно 

искано становище по компетентност. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Назначена е проверка на съответния случай. Извършена е проверка 

съвместно с район „Одесос“, с ВиК и с наш представител във връзка с 

омокряне на мазите. При първоначална проверка е установено, че има 

авария на ул. „София“ № 20. След отстраняване на тази авария е 

установено, че ремонтните дейности по отстраняване на аварията са 

довели до изсушаване на избеното помещение на жилищната сграда на ул. 

„София“ №24. Надяваме се това нещо да е разрешило проблема на 

живущите.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Има писмо от г-н Георги Недев, кмет на район 

„Одесос“ със съответния регистрационен номер. Ще Ви помоля само за 

отговор за да може да окомплектоваме преписката. Мнения и 

съображения? Няма. 

 

 

РАЗНИ 
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Не е по дневния ред. На предната комисия, която беше доста 

отдавна. Два въпроса останаха за решаване във времето. Единият е 

поставен от нашата група на БСП. Беше да създадем комисия за посещение 

в завода за боклук. Ясно с COVID – 19 това нещо се отлага. Но второто, 

което беше, трябваше да се изпратят писма, относно подготовка за новия 

сезон за новите конкурси за сметоизвозване. На какъв етап са в момента 

тези преписки към кметствата? Дали ли са някакви отговори? Имаме ли 

шанс в новия програмен период, това нещо да го направим? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Вярно е, че на една от комисиите разглеждахме този въпрос. Мисля, 

че дадохме срок в рамките на шест месеца да имаме някакво становище на 

така повдигнатия въпрос с контейнерите. Всички виждаме, че 

контейнерите са в окаяно положение. Особено пластмасовите. Капаците 

им ги няма. Боклукът е навън. Това създава допълнителни проблеми. До 

колкото знам около десет града имат създадени подобни съоръжения. 

Говорим за тези, които са потопяемите. Около сто и двадесет или сто и 

петдесет са общо изградените такива в различни градове, в София, и в по-

малки градове. Така че нека да обърнем внимание на това. Ако трябва да се 

обърнем и към изпълнителите, тоест тези които изпълняват подобна 

дейност в другите градове. Аз ще напиша писма до колегите от другите 

Общински съвети, но и Вие вижте кой ги е изпълнил, коя е фирмата, 

доволни ли са? Какво са направили? Докъде е довело това? В крайна 

сметка, доколкото аз знам, нещата са коренно различни от това, което ние 

имаме в момента и това, което се случва в тези градове, които са 

изпълнили подобни съоръжения.   

 

Стела НИКОЛОВА 

Исках да отбележа, че може и да не се хвърляме на варианта 

подземни контейнери, който беше заложен в програмата на г-н Портних. 

Той има обещание от 2015 г. за изпълнение на такъв тип контейнери, но 

това изисква време и изграждане, което не знам дали и в следващия 

договор за концесия за сметоизвозване ще успеем да го проектираме и 

изградим. Имам предвид за някакъв тип контейнер, до който да няма 

достъп хора и животни да бъркат в него. Такъв тип контейнер е например 

контейнера за дрехи. Не знам, може би специалисти могат да кажат, дали е 

възможно такъв тип контейнери да бъде ползван и за отпадъци. Защото 

ние ще спрем всякакъв достъп и на хора, и на животни до тези контейнери 

и ще си решим проблема. Защото в момента цяла Варна изглежда ужасно.   

 

Стоян ПОПОВ 
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Да припомня, че всъщност на районните кметства беше даден срок за 

определени площадки, къде е възможно. Дали и къде е възможно да бъдат 

разположени такива подземни контейнери. Да отговоря на г-жа Николова. 

Нито е много сложно, нито трудоемко, ако има подходяща площадка. Това 

от десетилетия се прави по цял свят. След като е направено в други градове 

на България има как да се направи. Аз изкарах петнадесет минути след 

един боклукчийски камион да ги гледам и питам защо се чупят. Просто 

вървях три, четири площадки и те казват все по-зле става. Няма как да не 

се счупят пластмасови и метални контейнери. При положение, че печели 

фирмата с най-ниска цена за метален контейнер или пластмасов, той се 

чупи. За срока на употреба се чупи. Това увеличава разходите. Вместо за 

една или две минути, когато са нови контейнерите, да се изхвърлят. 

Самите фирми, които извозват, говоря за работниците. Разходите им се 

увеличават много повече за работна сила, за медицинско обслужване на 

хората, които работят с изпочупени метални контейнери. Няма как да се 

постигне същия ефект с надземни контейнери. Бъдещето са подземните 

контейнери.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз лично се ангажирам в тези градове, в които са изградени да пусна 

писма до колегите какво са направили. Ще Ви помоля все пак това, което 

сме си говорили да видим съществуващите такива дали позволяват 

подобно нещо, дали ако бъдат подземни изградени такива има отдолу 

инфраструктура, която би попречила за изграждането им. Благодаря Ви. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

Край на заседанието:12.26 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

_____/П/____                                                        ________/П/________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 


