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 ПРОТОКОЛ 

№ 10 

 

Днес 13.05.2022 г. от 13:00 ч. в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК „Благоустройство и комунални дейности“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Христо Атанасов – председател на комисията; 

Айше Кадир; 

Венцислав Сивов; 

Даниел Николов; 

Иван Иванов; 

Мартин Златев; 

Николай Костадинов; 

Светлан Златев; 

Стоян Петков; 

Стоян Попов; 

Стефан Станев; 

Щериана Иванова. 

 

Отсъстваха: Николай Капитанов; 

   Николай Почеканов. 

  

Заседанието откри председателят на ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“ – Христо Атанасов. Преди да започне разглеждане и 

обсъждане на така предложения дневен ред, той представи информация за 

ново постъпили преписки не включени в дневния ред поради късната дата 

на постъпване. Христо Атанасов запозна общинските съветници с 

постъпили в комисията подписки от граждани в подкрепа на взетите от 

общинския съвет решения, като уточни, че в по-голямата си част касаят 

програмата, свързани и с финансиране с дългови инструменти.  

 

г-н Христо Атанасов даде думата на Тодор Балабанов – председател 

на Общински съвет – Варна.  

 

Тодор Балабанов  

„Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, по отношение на 

оспорването по същество от страна на областният, мотивите са че не са 

разгледани постъпили възражения от заинтересовани лица през време на 

периода на обществено обсъждане, докато проекта за Наредба е стоял 

публикувана на сайта на община Варна и на общински съвет, както и че не 

е съставена справка с постъпилите възражения в едно със становищата по 

тях. По отношение на твърдението за справката, такава справка има 

изготвена, да в действителност не ни е била изпратена, но по същество тя 
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съдържа регистрационните номера, съответно на хората, които са подали 

възражения. Към настоящия момент ви е изпратена подобна справка. По 

отношение на твърденията, че не са разгледани възраженията, всички 

възражения преди заседание на съвета ви бяха изпратени по имейлите 

заедно с преписка. На самата сесия аз лично си направих труда да изчета 

всяко едно възражение със съответния входящ номер, регистриран в 

деловодството на община Варна, така че считам, че мотивите на областния 

управител не са основателни и съответно решението следва да бъде 

подкрепено. Също така трябва да се каже, че част от мотивите на областния 

управител, които е посочил във заповедта си се отнасят до решението по 

отношение на неговата целесъобразност, за което той компетенции няма, не 

разполага, нито закона му е дал, така че считам, че не следва тези мотиви да 

бъдат разглеждани от нас, а само и единствено тези по законосъобразност, 

които изброих, като съответно и мотиви, с които да отхвърлим оспорването, 

респективно да потвърдим решението си от предходното заседание. 

Благодаря Ви.“ 

      

Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.  Разглеждане на решение с № 921-5(25)/20.04.2022г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022г. на 

Областния управител на област с административен център Варна, относно 

изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. 

2. Допълнителни. 
 
  

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Разглеждане на решение с № 921-5(25)/20.04.2022г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022г. на 

Областния управител на област с административен център Варна, относно 

изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закон за движение по 
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пътищата и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22005320ВН/11.03.2022г., Общински съвет – Варна приема повторно 

свое решение № 921-5(25)/20.04.2022г., относно изменение и допълнение на 

Наредба за организация на движението на територията на община Варна, 

като същата се изменя съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 

Резултати от гласуването: за – 10, против – 1, въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 

  

Край на заседанието:13:15 ч. 
 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на комисията. 
 

 
 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                   

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО                                          ПРОТОКОЛИРАЛ: 

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

______________________                                         ______________________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                   /Мария ДОМУСЧИЕВАВ/ 


