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ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 06.11.2020 г. от 11.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 

 

В заседанието се включиха: 

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 

Щериана Иванова 

 

Не се включи: Стоян Попов 

 

Включиха се още: Тодор Иванов – зам. – кмет на Община Варна, 

Петър Гърбузов – Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска 

инфраструктура“ към дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, Калин Илиев – директор на Дирекция „Устройство на 

територията“ – район „Приморски“, Николай Капитанов – общински 

съветник, адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет 

– Варна. 

 

Заседанието откри председателят на комисията Христо Атанасов. По 

дневния ред бяха предложени следните промени: 

- т. 8 от дневния ред, а именно: 8. Разглеждане на жалба от 

собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти в 

жилищна сграда в м-ст Салтанат с рег. № ОС20000594ВН/07.10.2020 г., 

относно системно нарушаване на обществения ред при паркиране на 

множество МПС в локално пътно платно на бул. „Княз Борис“, сп. 

„Акациите“, да стане т. 1, поради служебни ангажименти на 

представителите на администрацията. 

- включване на нова точка за разглеждане в т. Разни, а именно: 13.1. 

Разглеждане на искане от Валентина Станчева с рег. № СИГ20004386ВН-

002ВН/29.10.2020 г., относно спешна нужда от отпускане на средства за 
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решаване на инфраструктурни проблеми на ул. „Бреза“, район 

„Приморски“, гр. Варна. 

- Мартин Златев – общински съветник предложи в т. Разни да се 

включи обсъждане на действията на администрацията по предложението за 

обследване на подходящи места за поставяне на подземни контейнери. 

- Стела Николова – общински съветник предложи в т. Разни да бъде 

включено запитване към администрацията, относно ремонта на пътя на 

Кабакум и проблемите с инфраструктурата в района на кв. Изгрев. 

 

Гласуване по предложението т. 8 от дневния ред, а именно: 8. 

Разглеждане на жалба от собствениците, ползвателите и обитателите на 

самостоятелни обекти в жилищна сграда в м-ст Салтанат с рег. № 

ОС20000594ВН/07.10.2020 г., относно системно нарушаване на 

обществения ред при паркиране на множество МПС в локално пътно платно 

на бул. „Княз Борис“, сп. „Акациите“ да стане т. 1, поради служебни 

ангажименти на представителите на администрацията. 

 

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

предложението се приема. 

 

Гласуване по предложението за включване на нова точка за 

разглеждане в т. Разни, а именно: 13.1. Разглеждане на искане от Валентина 

Станчева с рег. № СИГ20004386ВН-002ВН/29.10.2020 г., относно спешна 

нужда от отпускане на средства за решаване на инфраструктурни проблеми 

на ул. „Бреза“, район „Приморски“, гр. Варна. 

 

Резултати от гласуването: за -9; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Гласуване по предложението на Мартин Златев – общински съветник 

в т. Разни да се включи обсъждане на действията на администрацията по 

предложението за обследване от администрацията на подходящи места за 

поставяне на подземни контейнери. 

 

Резултати от гласуването: за -9; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Гласуване по предложението на Стела Николова – общински съветник 

в т. Разни да бъде включено запитване към администрацията, относно 

ремонта на пътя на Кабакум и проблемите с инфраструктурата в района на 

кв. Изгрев. 

 

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

предложението се приема. 
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Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 

1. Разглеждане на жалба от собствениците, ползвателите и 

обитателите на самостоятелни обекти в жилищна сграда в м-ст Салтанат, с 

рег. № ОС20000594ВН/07.10.2020 г., относно системно нарушаване на 

обществения ред при паркиране на множество МПС в локално пътно платно 

на бул. „Княз Борис“, сп. „Акациите“. 

2. Разглеждане на предложение от групата общински съветници от 

коалиция „БСП за България“ с рег. № РД20020317ВН/26.10.2020 г., относно 

включване в бюджета на Община Варна за 2021 г. на средства за изграждане 

на осветление и видеонаблюдение на всяка общинска детска площадка, 

общинска спортна площадка и общинска фитнес площадка.  

3. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ОС20000638ВН/20.10.2020 г., относно 

назначаване на арборист. 

4. Разглеждане на подписка с рег. № РД20020091ВН/21.10.2020 г., 

относно ремонт и обновяване на уличното и алейно осветление в курортен 

комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

5. Разглеждане на подписка с рег. № РД20020094ВН/21.10.2020 г., 

относно спешен ремонт и почистване на дъждоприемни шахти по общинска 

улица в обхвата между х-л „Флагман“ и х-л „Азалия“, к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“. 

6. Разглеждане на писмо от арх. Здравка Аврамова с рег. 

№РД20021003ВН/02.11.2020 г., относно спешен ремонт на тротоар.  

7. Разглеждане на жалба от живущите в района на ул. „Христо 

Самсаров“ с рег. № ОС20000611ВН/15.10.2020 г., относно извършване на 

ремонтни дейности на тротоарите на ул. „Христо Самсаров“ в участъка 

между  ул. „Дрин“ и ул. „Радецки“.  

8. Разглеждане на писмо от Десислава Филатова с рег. № 

ИИБ20002506ПР-006ВН/13.10.2020 г., относно искане за прилагане на 

пълна улична регулация, проектиране и изграждане на поземлен имот с 

идентификатор 10135.2568.128. 

9. Разглеждане на писмо от Валентин Давидов с рег. № 

СИГ20004328ВН/01.10.2020 г., относно опасен подлез на спирка 

Стамболийски. 
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10. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ОС20000585ВН/01.10.2020 г., относно 

състоянието на подлез до спирка „Стамболийски“. 

11. Разглеждане на писмо от Минка Вълчева с рег. № РД19012444ВН-

005ВН/03.08.2020 г., относно проблем с битовите условия в СО „Акчелар“. 

12. Разглеждане на писмо от Йоан Каратерзиян с рег. № 

РД20014032ВН/27.07.2020 г., относно създаване на пешеходна зона по 

цялата широчина на бул. „Сливница“ в участъка от бул. „Осми Приморски 

полк“ до бул. „Княз Борис I“. 

13. Разни. 

13.1. Разглеждане на искане от Валентина Станчева с рег. № 

СИГ20004386ВН-002ВН/29.10.2020 г., относно спешна нужда от отпускане 

на средства за решаване на инфраструктурни проблеми на ул. „Бреза“, район 

„Приморски“, гр. Варна. 

13.2. Предложение на Мартин Златев – общински съветник за 

обсъждане на действията на администрацията по предложението за 

обследване от администрацията на подходящи места за поставяне на 

подземни контейнери. 

13.3. Питане на Стела Николова – общински съветник към 

администрацията, относно ремонта на пътя на Кабакум и проблемите с 

инфраструктурата в района на кв. Изгрев. 

 

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

предложението се приема. 

 

Преди да започне разглеждането на дневния ред председателят на 

комисията Христо Атанасов представи информация за приключени 

преписки с изпратен отговор до заявителя  за периода 30.06.2020 г.-

03.11.2020 г., както и информация за неполучени от гражданите отговори на 

техни жалби. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на жалба от собствениците, ползвателите и 

обитателите на самостоятелни обекти в жилищна сграда в м-ст Салтанат с 

рег. № ОС20000594ВН/07.10.2020 г., относно системно нарушаване на 

обществения ред при паркиране на множество МПС в локално пътно платно 

на бул. „Княз Борис“, сп. „Акациите“. 

Тодор Иванов – зам.- кмет на Община Варна обясни, че жалбата е 

разпределена към Общинска полиция и дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ и разясни правомощията на Общинска 

полиция съгласно нормативните разпоредби, както и статута на терена, 

цитиран в жалбата. Той каза, че докато не се реши проблема със статута на 

този път, не може да се предприеме регулиране на движението с пътни знаци 
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и съответно не може да се осъществява контрол. Разясни също, че покрай 

съдебната сага с колите в Морската градина, има изрични разпореждания от 

съда за премахване на всички забранителни знаци в парка, което е направено 

и по тази причина не може да се осъществява контрол за неправилно 

паркиране от страна на компетентните органи. Г-н Иванов напомни, че 

преди време г-н Портних е предложил на собствениците на имотите, тъй 

като по регулация пътят минава през техните имоти, за да се стигне до 

паркинга пред р-т „Хоризонт“, всеки от тях да отстъпи част от имота си, за 

да може да бъде изграден път към паркинга на р-т „Хоризонт“, но това не се 

е случило. Тодор Иванов предложи като се отговаря на гражданите по тази 

жалба предложението да бъде възобновено.  

Христо Атанасов добави, че Общината притежава собственост, която 

минава между двата имота, така че там път може да има. 

 

Комисията препраща за становище по компетентност до 

администрацията. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2. Разглеждане на предложение от групата общински съветници от 

коалиция „БСП за България“ с рег. № РД20020317ВН/26.10.2020 г., относно 

включване в бюджета на Община Варна за 2021 г. на средства за изграждане 

на осветление и видеонаблюдение на всяка общинска детска площадка, 

общинска спортна площадка и общинска фитнес площадка.  

Христо Атанасов разясни, че това вероятно ще бъде част от една по-

голяма система, която Община Варна е започнала преди време с 

видеонаблюдението. В момента се извършвало преструктуриране на 

дружеството, което Община Варна е придобила и неговата ликвидация и 

прехвърлянето на всички активи в патримониума на общината. Извършват 

се дейности по подновяване на трафик камерите и камерите, които са 

допълнителни в отделни сървъри. Според него изграждането на 

видеонаблюдение на площадките е свързано с много средства и ще бъде 

доста дълъг процес.  

Петър Гърбузов – Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“ обясни, че от 2015 г., когато е започнал ремонтът на 

детските площадки, не е оставена нито една площадка без адекватно 

осветление. Това се отнася за площадки, на които е извършен ремонт. За 

видеонаблюдението каза, че са водени разговори, но там стои въпроса с 

докарване на оптика и захранване на същите тези камери, където бюджета 

за едно такова съоръжение не е никак малък.  

 

След проведени дебати комисията препраща за писмено 

становище по компетентност до администрацията. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

3. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ОС20000638ВН/20.10.2020 г., относно 

назначаване на арборист. 

Стела Николова – общински съветник разясни подробности по 

искането си. 

Христо Атанасов предложи въпроса да бъде разгледан и от временна 

комисия „Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

Тихомир Тимов – началник на Отдел „Общинска инфраструктура“ 

обясни действията, които е предприела администрацията по участие в 

обучения в тази област, събиране на информация, търсене на контакти с 

арбористи. 

Николай Капитанов предложи ако не се намери възможност за 

контакт и назначаване на арборист, да се потърси контакт и помощ от 

ландшафтен архитект. 

 

След проведени дебати комисията препраща за писмено 

становище по компетентност до администрацията. 

 

ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ТОЧКА 

 

4. Разглеждане на подписка с рег. № РД20020091ВН/21.10.2020 г., 

относно ремонт и обновяване на уличното и алейно осветление в курортен 

комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

5. Разглеждане на подписка с рег. № РД20020094ВН/21.10.2020 г., 

относно спешен ремонт и почистване на дъждоприемни шахти по общинска 

улица в обхвата между х-л „Флагман“ и х-л „Азалия“, к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“. 

Петър Гърбузов разясни, че за осветлението в курорта има оферта и 

ще бъде направено предложение за включване в бюджета за 2021 г. Там 

освен стълбовете трябва да се подмени и самата кабелна мрежа. По въпроса 

с отводнителя, каза, че това е канавка, отвеждаща повърхностните води, 

върху която има решетка, за следващата година ще се предвидят средства за 

изграждане на нова решетка.  

 

Комисията препраща за писмено становище по компетентност до 

администрацията. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

6. Разглеждане на писмо от арх. Здравка Аврамова с рег. 

№РД20021003ВН/02.11.2020 г., относно спешен ремонт на тротоар.  
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Комисията препраща за писмено становище по компетентност до 

администрацията. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

7. Разглеждане на жалба от живущите в района на ул. „Христо 

Самсаров“ с рег. № ОС20000611ВН/15.10.2020 г., относно извършване на 

ремонтни дейности на тротоарите на ул. „Христо Самсаров“ в участъка 

между  ул. „Дрин“ и ул. „Радецки“.  

Петър Гърбузов разясни, че преди три месеца при рехабилитацията 

във връзка с въвеждането на „синя зона“ са направени ремонти на голяма 

част от тротоарите в район „Одесос“ и район „Приморски“. Този тротоар 

според него е разкопан наскоро от някой оператор и ще бъде изпратено 

писмо до район „Одесос“ да видят по графиците и да уведомят фирмата – 

изпълнител, за да бъде възстановен тротоара във вида, в който е бил. 

 

Комисията препраща за писмено становище по компетентност до 

администрацията. 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

8. Разглеждане на писмо от Десислава Филатова с рег. № 

ИИБ20002506ПР-006ВН/13.10.2020 г., относно искане за прилагане на 

пълна улична регулация, проектиране и изграждане на поземлен имот с 

идентификатор 10135.2568.128. 

Петър Гърбузов разясни, че има изпратен отговор до заявителката и 

ще го предостави на комисията. Той каза, че това е като във всяка една вилна 

зона, няма регулация и няма как да се проектират улици, няма как да се 

издаде разрешение за строеж без да бъде приложен устройствения план. 

Христо Атанасов добави, че на предходни комисии са разглеждани 

подобни искания, Няколко пъти е разглеждан този въпрос за места, където 

има невъзможност за прилагане на Общия устройствен план поради това, 

че  между имотите има много малко място. Разговаряно е със самите 

собственици да си отстъпят по метър и половина, за да може да се изгради 

тази инфраструктура, за да може да влезе и автомобил на почистването и др. 

Тогава собствениците са казали „да“, а после се оказва, че само десет 

процента от тях са съгласни.  

 

Комисията разгледа за сведение писмото и очаква писмено 

становище по компетентност от администрацията. 
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ДЕВЕТА И ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

9. Разглеждане на писмо от Валентин Давидов с рег. № 

СИГ20004328ВН/01.10.2020 г., относно опасен подлез на спирка 

Стамболийски. 

10. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ОС20000585ВН/01.10.2020 г., относно 

състоянието на подлез до спирка „Стамболийски“. 

Петър Гърбузов обясни, че в договора за акредитация с фирмите са 

включили по-голямата част от подлезите за текущ ремонт. Като под „текущ 

ремонт” се разбира оправяне на стъпалата на подлезите, осветление, тавани, 

компрометирана настилка, където има олющени тавани – боядисване, и в 

някаква минимална частност - шпакловане. След случилото се на 23.09.2020 

г., когато пада въпросния таван на подлеза се оказва, че спешно е трябвало 

да се пренасочат по-голямата част от средствата за подлезите върху ремонта 

на този подлез, което е довело до забавяне в изпълнението на някои подлези. 

Приоритетно е започнат ремонт на подлеза с падналия таван на 

Делфинариума. Подлеза на Стадион Варна също е включен в списъка, който 

е почти готов. В тази връзка въпросния подлез, който е бил включен в 

списъка с рехабилитация, който има не повече от три или четири леко 

счупени стъпала и неприветлив вид,  ще бъде ремонтиран догодина. 

Христо Атанасов обърна внимание на още две неща – по отношение 

на съоръженията за инвалиди на подлезите. Няколко пъти вече към него е 

имало сигнали, че самите съоръжения би трябвало по някакъв начин да 

бъдат покривани. Второто, върху което наблегна е, че освен подлеза на 

стадиона, който е важен за учениците, които преминават, малко по-надолу 

има още два подлеза, които в момента с урбанизация и строежа, който е от 

другата страна, ще доведе до много голям човекопоток в този район и също 

трябва да се обърне внимание, защото те не са в добро състояние.  

Стела Николова добави, че освен тези подлези има и други, които са в 

много тежко състояние. Единия от тях е подлеза до стадион „Черно море” 

на ул. „д-р Железкова” и бул. „Осми приморски полк”. Този подлез само 

преди две седмици е бил с паднала мазилка на земята, откъртена. 

Арматурата се виждала. В същото време централния подлез, който е до 

катедралата, и подлеза до „Македонския дом” също били в окаяно 

състояние.  

Христо Атанасов предложи да се направи списък на най-проблемните 

точки с подлези и да се включат приоритетно в програмата за следващата 

година.  

 

Комисията разгледа за сведение исканията и очаква писмено 

становище по компетентност от администрацията. 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

11. Разглеждане на писмо от Минка Вълчева с рег. № РД19012444ВН-

005ВН/03.08.2020 г., относно проблем с битовите условия в СО „Акчелар“. 

Петър Гърбузов обясни, че на дамата е отговорено. Става въпрос за 

нерегламентирано преминаване, ако се движиш посока за картинг пистата. 

Влиза се в уличката пред светофара, където там е кръстовище с три ленти - 

една за ляво завиване, една за направо и една за обратна посока. В същото 

време има и спирка на градски транспорт. Има поръчано разработване на 

проекта на „Княз Борис” до светофара, до влизането във кв. „Виница”, 

където е новия ремонтирания участък. Изрази надежда да има някакво 

решение за това кръстовище. Обясни също, че няма как бъде към днешна 

дата изградена нито пътека, нито някакво устройство, което да подпомогне 

хората да пресичат. От друга страна в Общия устройствен план там минава 

съвсем друг възел.  

 

Комисията разгледа за сведение писмото и очаква писмено 

становище по компетентност от администрацията. 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

12. Разглеждане на писмо от Йоан Каратерзиян с рег. № 

РД20014032ВН/27.07.2020 г., относно създаване на пешеходна зона по 

цялата широчина на бул. „Сливница“ в участъка от бул. „Осми Приморски 

полк“ до бул. „Княз Борис I“. 

Петър Гърбузов обясни, че има Общ устройствен план. Общия 

устройствен план към момента казва това, което се случва в момента, там не 

е пешеходна зона. Изрази мнение, че може би трябва главния архитект да се 

произнесе.  

 

Комисията разгледа за сведение писмото и препраща за 

становище по компетентност до Дирекция „Архитектура, 

градоустройство и устройствено планиране“. 

 

 

По искане на Светлан Златев отново се разгледа т. 7 от дневния ред, а 

именно:  

 

7. Разглеждане на жалба от живущите в района на ул. „Христо 

Самсаров“ с рег. № ОС20000611ВН/15.10.2020 г., относно извършване на 
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ремонтни дейности на тротоарите на ул. „Христо Самсаров“ в участъка 

между  ул. „Дрин“ и ул. „Радецки“.  

Петър Гърбузов разясни, че гаранционните срокове и контролните 

функции са на района и че ще бъде изпратено писмо до район „Одесос“. 

Светлан Златев добави  че е запознат с преписката и че става въпрос 

за място, което се намира в централната градска част и става въпрос за едни 

двадесет квадратни метра, които са доста нелицеприятна гледка. На пръв 

поглед проблема е абсолютно не съществен, но на тези двадесет квадратни 

метра тротоарна площ на практика са поставени стари плочки и изглежда 

като поставен нов килим с петно върху него 

Петър Гърбузов заяви, че ще бъде извършена проверка.  

 

ТОЧКА РАЗНИ 
 

13.1. Разглеждане на искане от Валентина Станчева с рег. № 

СИГ20004386ВН-002ВН/29.10.2020 г., относно спешна нужда от отпускане 

на средства за решаване на инфраструктурни проблеми на ул. „Бреза“, район 

„Приморски“, гр. Варна. 

Калин Илиев – директор на дирекция „Устройство на територията“, 

район „Приморски“ обясни, че ул. „Бреза” в момента е в не добро състояние. 

Там почти липсва асфалт, липсват тротоари, тя е включена в проектно 

предложение за изграждане и облагородяване на целия 17-ти м.р., което 

трябва да бъде финансирано. 

Христо Атанасов попита има ли подадена информация към Община 

Варна, че са нужни средства и включено ли е това за следващата година. 

Калин Илиев отговори, че е включено и вече изпратено. 

 

Комисията разгледа за сведение искането и очаква писмено 

становище по компетентност от администрацията. 

 

 

ТОЧКА РАЗНИ 
 

13.2. Предложение на Мартин Златев – общински съветник за 

обсъждане на действията на администрацията по предложението за 

обследване от администрацията на подходящи места за поставяне на 

подземни контейнери. 

Христо Атанасов уточни, че преди няколко месеца на комисия г-н 

Христо Иванов – заместник кмет е поел ангажимента да се види къде има 

възможност. Тъй като до момента няма отговор предложи заедно с дирекция 

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

инфраструктура и благоустрояване“ и районните кметства да се разгледат 

предложения за подходящи места и да се обсъди въпроса на следващо 

заседание на комисията.  
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ТОЧКА РАЗНИ 

 

13.3. Предложение на Стела Николова – общински съветник за 

запитвания към администрацията, относно ремонта на пътя на Кабакум и 

проблемите с инфраструктурата в района на кв. Изгрев. 

Стела Николова разясни, че в района на Кабакум се извършва 

полагане на водопровод, на канализационна система, но този ремонт 

продължава твърде дълго време. Трябвало е да приключи през пролетта. 

Продължен е с шест месеца. Трябвало е да приключи на седемнадесети 

октомври тази година. Все още не е приключил. Гражданите протестирали.  

Петър Гърбузов обясни, че не може да коментира, защото обектът си 

има ръководител, дирекцията не е ангажирана и няма контролни функции. 

 

Комисията разгледа за сведение питането и препраща за 

становище по компетентност до администрацията. 

 

Мартин Златев поиска да зададе въпрос към администрацията, свързан 

с проектирането на пътя към кв. Галата и пътя към Карантината.  

Петър Гърбузов отговори, че това са два отделни обекта. За 

Карантината имало издадено разрешение за строеж и бил избран 

изпълнител. За пътя за кв. „Галата“ имало избран изпълнител само за 

проектиране.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

Край на заседанието:12.42 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

_____/П/_______                                                       ______/П/__________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 


