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ПРОТОКОЛ 

№ 11 

   

Днес 04.07.2022г., от 11:00 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;  

Иван Иванов;  

Мартин Златев;  

Николай Капитанов;  

Николай Костадинов;  

Николай Почеканов; 

Светлан Златев;       

Стоян Попов;  

 

Присъстваха още: Пламена Маринова – заместник кмет на гр. Варна, 

Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“, Петър Гърбузов -  директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, Ивелина Петкова – еколог-

представител на фирма ЗМБГ АД, Ивайло Маринов – кмет на район 

„Аспарухово“, представители на районни кметства и администрации, Стела 

Николова, адв. Мария Димитрова, Николай Ласков 

 

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 

новопостъпили преписки, невключени в дневния ред, поради късната дата 

на постъпване, невключените в дневния ред преписки, поради липсата на 

становище от администрацията и предложи да бъдат прикачени към 

протокола преписките с изпратен отговор до заявителя. 

 

Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

подложи на гласуване дневния ред, а именно:  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на Община 

Варна, с рег. №РД22013078ВН/16.06.2022г., относно приемане на План за 

Зелен град на Община Варна. 
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2. Разглеждане на предложение от ПП „Възраждане“ в Общински 

съвет – Варна, с рег. № РД22003300ВН/15.02.2022г., относно изграждане на 

безплатни, обществени тоалетни. 

2.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. № 

РД22003300ВН_002ВН/11.04.2022г. 

2.2. Писмо от Петко Бойновски – директор на Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“, с рег. 

№РД22003300ВН_003ВН/18.04.2022г. 

3. Разглеждане на писмо от Габриела Сгънатова, с рег. 

№СИГ22001824ВН/18.04.2022г., относно проблеми при паркиране в Сина и 

Зелена зона. 

3.1. Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. №СИГ22001824ВН_002/06.06.2022г. 

4. Разглеждане на писмо от Живка Василева, с рег. 

№РД22006216ВН_007ВН/18.04.2022г., относно възражение срещу 

удължено работно време на Синя зона. 

4.1. Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. РД22006216ВН_022ВН/01.06.2022г. 

5. Разглеждане на писмо от Живко Железов, с рег. № 

РД22008309ВН/18.04.2022г., относно брой и разположение на инвалидните 

места, находящи се на територията на Синя зона. 

5.1. Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. № РД22008309ВН _003ВН/18.05.2022г. 

6. Разглеждане на писмо от Галин Димов, с рег. 

№ОС22000279ВН/01.04.2022г., относно ограничен достъп до паркинг на СК 

„Простор“. 

6.1. Писмо от Венцислав Младенов – директор на ОП „Спорт - 

Варна“, с рег. №ОС22000279ВН _002ВН/14.06.2022г. 

7. Разглеждане на писмо от представители на хора с увреждания, с 

рег. №РД22010956ВН/25.05.2022г., относно проблем с канализация и 

осигуряване на достъпна, архитектурна среда. 

7.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010956ВН_002ВН/13.06.2022г. 

8. Разглеждане на подписка от живущи на ул. „Осогово“, с рег. 

№СИГ22001122ВН/14.03.2022г., относно премахване на електрически 

стълб. 

8.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№СИГ22001122ВН_002ВН/15.04.2022г. 
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9.  Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с рег. 

№СИГ22001775ВН_002ВН/20.04.2022г., относно поставяне на 

видеонаблюдение. 

9.1. Две писма от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция 

„Екология и опазване на околната среда“, с рег. 

№СИГ22001775ВН_005ВН/26.05.2022г. и рег. 

№СИГ22001775ВН_006ВН/26.05.2022г. 

10.  Разглеждане на писмо от ръководители на фирми, находящи се 

на територията на Южна промишлена зона – Варна, с рег. 

№РД22010130ВН/13.05.2022г., относно нарушена пътна настилка. 

10.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010130ВН_002ВН/23.06.2022г. 

11.  Разглеждане на писмо от Вяра Кременска и Венета Кременска, 

с рег. №ОС22000351ВН/05.05.2022г., относно надписани 134куб. вода о 

ВиК – Варна. 

11.1. Две писма от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010130ВН_001ВН/17.05.2022г. и рег. 

№РД22010130ВН_003ВН/31.05.2022г. 

12. Разглеждане на писмо от Николай Ласков, с рег. 

№РД21011838ВН_072ВН/14.04.2022г., относно изграждане на басейн с 

минерална вода от каптажа до Дом Младост. 

12.1. Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, с рег. №РД21011838ВН_086ВН/20.05.2022г. 

13. Разглеждане на писмо от Сдружение „Да спасим Дом Младост“, с 

рег. №РД21011838ВН_071ВН/13.04.2022г., относно възстановяване на 

минералните басейни и чешмата, ползващи вода от каптажа до Дом 

Младост. 

13.1. Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, с рег. №РД21011838ВН_082ВН/18.05.2022г. 

13.2. Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на Дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, с рег. 

№РД21011838ВН_092ВН/20.06.2022г. 

13.3. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД21011838ВН_093ВН/27.06.2022г. 

14. Разглеждане на писмо от Снежанка Иванова и Георги Иванов, с 

рег. №РД22003475ВН_004ВН / 28.02.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване„. 

14.1. Писмо от Тодор Иванов -  Заместник-кмет на Община Варна, с 

рег. №РД22003475ВН_013ВН/16.03.2022г. 
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15. Разглеждане на жалба от Надежда Стоянова и Иван Стоянов, с рег. 

№РД22003475ВН_005ВН/01.03.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване„. 

15.1. Писмо от Тодор Иванов -  Заместник-кмет на Община Варна, с 

рег. №РД22003475ВН_014ВН/16.03.2022г. 

16. Разглеждане на възражение от ИК „Тополи диша“,  с рег. 

№РД22004409ТПЛ_005ВН/15.03.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване“. 

17. Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, с рег. №РД22004409ТПЛ_012ВН/19.04.2022г. 

18. Разглеждане на писмо от Благовест Георгиев – кмет на Кметство 

Тополи, с рег. №РД22004409ТПЛ_002ВН/01.03.2022г., относно възражение 

срещу „Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на 

отпадъци от хуманно здравеопазване“. 

18.1. Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, с рег. №РД22004409ТПЛ_012ВН/19.04.2022г. 

19. Дискусия по проблеми, касаещи сметопочистването и 

сметоизвозването на територията на Община Варна. 

20. Допълнителни. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна, с рег. 

№РД22013078ВН/16.06.2022г., относно приемане на „План за Зелен град на 

Община Варна“. 

 

          Председателят на комисията отправи предложение разглеждането на 

първа точка да бъде отложено за следващо заседание на комисията. Като 

мотив той посочи, че от комисията е изпратено писмо с доуточняващи 

въпроси, с оглед повишаване информираността преди гласуване на 

решението.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване така направеното 

предложение. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 

   

Разглеждане на предложение от ПП „Възраждане“ в Общински съвет 

– Варна, с рег. № РД22003300ВН/15.02.2022г., относно изграждане на 

безплатни, обществени тоалетни. 

           Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. № 

РД22003300ВН_002ВН/11.04.2022г. 

  Писмо от Петко Бойновски – директор на Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“, с рег. 

№РД22003300ВН_003ВН/18.04.2022г. 

 

Адв. Мария Димитрова изрази съпричастност към искането. Мартин 

Златев предложи да се направи икономическа обосновка, тъй като 

изпълнението на предложението ще изисква редовна поддръжка и 

инвестиции.  

 

Комисията приема предложението от  ПП „Възраждане, ведно с 

постъпилите отговори от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ и дирекция „Общинска собственост, икономика 

стопански дейности“ за сведение. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Габриела Сгънатова, с рег. №СИГ22001824ВН/18.04.2022г., 

относно проблеми при паркиране в Синя и Зелена зона. 

Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. №СИГ22001824ВН_002/06.06.2022г. 

 

Комисията приема писмото от г-жа Габриела Сгънатова, ведно с 

постъпилия отговор от ОП “Общински паркинги и Синя зона“, за 

сведение. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Писмо от Живка Василева, с рег. 

№РД22006216ВН_007ВН/18.04.2022г., относно възражение срещу 

удължено работно време на Синя зона. 

Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. РД22006216ВН_022ВН/01.06.2022г. 
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Комисията приема писмото от г-жа Живка Василева, ведно с 

постъпилия отговор от ОП “Общински паркинги и Синя зона“, за 

сведение. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Живко Железов, с рег. № РД22008309ВН/18.04.2022г., 

относно брой и разположение на инвалидните места, находящи се на 

територията на Синя зона. 

Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“, с рег. № РД22008309ВН _003ВН/18.05.2022г. 

 

Комисията приема писмото от г-н Живко Железов, ведно с 

постъпилия отговор от ОП “Общински паркинги и Синя зона“, за 

сведение. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Писмо от Галин Димов, с рег. №ОС22000279ВН/01.04.2022г., относно 

ограничен достъп до паркинг на СК „Простор“. 

Писмо от Венцислав Младенов – директор на ОП „Спорт - Варна“, с 

рег. №ОС22000279ВН _002ВН/14.06.2022г. 

 

Комисията приема писмото от г-н Галин Димов, ведно с 

постъпилия отговор от ОП “Спорт - Варна“, за сведение. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Писмо от представители на хора с увреждания, с рег. 

№РД22010956ВН/25.05.2022г., относно проблем с канализация и 

осигуряване на достъпна, архитектурна среда. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010956ВН_002ВН/13.06.2022г. 

 

Комисията приема писмото от представителите на хора с 

увреждания, ведно с постъпилия отговор от Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 

 

 

 

 

 



7 
 

ОСМА ТОЧКА 

 

Подписка от живущи на ул. „Осогово“, с рег. 

№СИГ22001122ВН/14.03.2022г., относно премахване на електрически 

стълб. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№СИГ22001122ВН_002ВН/15.04.2022г. 

 

Комисията приема писмото от живущите на ул. „Осогово“, ведно 

с постъпилия отговор от Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, за сведение. 

 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Нелко Неделчев, с рег. 

№СИГ22001775ВН_002ВН/20.04.2022г., относно поставяне на 

видеонаблюдение. 

Две писма от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, с рег. №СИГ22001775ВН_005ВН/26.05.2022г. 

рег. №СИГ22001775ВН_006ВН/26.05.2022г. 

 

Комисията приема писмото от г-н Нелко Неделчев, ведно с 

постъпилия отговор от Дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“, за сведение. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от ръководители на фирми, находящи се на територията на 

Южна промишлена зона – Варна, с рег. №РД22010130ВН/13.05.2022г., 

относно нарушена пътна настилка. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010130ВН_002ВН/23.06.2022г. 

 

Комисията приема писмото от ръководители на фирми, 

находящи се на територията на Южна промишлена зона - Варна, ведно 

с постъпилия отговор от Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, за сведение. 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на писмо от Вяра Кременска и Венета Кременска, с рег. 

№ОС22000351ВН/05.05.2022г., относно надписани 134куб. вода о ВиК – 

Варна. 

Две писма от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД22010130ВН_001ВН/17.05.2022г. и рег. 

№РД22010130ВН_003ВН/31.05.2022г. 

 

Комисията приема писмото от Вяра Кременска и Венета 

Кременска, ведно с постъпилите отговори от Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Николай Ласков, с рег. 

№РД21011838ВН_072ВН/14.04.2022г., относно изграждане на басейн с 

минерална вода от каптажа до Дом Младост. 

Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“, с рег. №РД21011838ВН_086ВН/20.05.2022г. 

 

По молба на представител на заявителя, разглеждането на 

точката се премества след точка осемнадесета от дневния ред. 
 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Сдружение „Да спасим Дом Младост“, с рег. 

№РД21011838ВН_071ВН/13.04.2022г., относно възстановяване на 

минералните басейни и чешмата, ползващи вода от каптажа до Дом 

Младост. 

Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“, с рег. №РД21011838ВН_082ВН/18.05.2022г. 

Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на Дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, с рег. 

№РД21011838ВН_092ВН/20.06.2022г. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 

№РД21011838ВН_093ВН/27.06.2022г. 

 

По молба на представител на заявителя, разглеждането на 

точката се премества след точка осемнадесета от дневния ред. 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на писмо от Снежанка Иванова и Георги Иванов, с рег. 

№РД22003475ВН_004ВН/28.02.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване„. 

Писмо от Тодор Иванов -  Заместник-кмет на Община Варна, с рег. 

№РД22003475ВН_013ВН/16.03.2022г. 

Комисията приема писмото от Снежанка Иванова и Георги 

Иванов, ведно с постъпилия отговор от Тодор Иванов - Заместник-кмет 

на Община Варна, за сведение. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на жалба от Надежда Стоянова и Иван Стоянов, с рег. 

№РД22003475ВН_005ВН/01.03.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване„. 

Писмо от Тодор Иванов -  Заместник-кмет на Община Варна, с рег. 

№РД22003475ВН_014ВН/16.03.2022г. 

 

Комисията приема писмото от Надежда Стоянова и Иван 

Стоянов, ведно с постъпилия отговор от Тодор Иванов - Заместник-

кмет на Община Варна, за сведение. 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на възражение от ИК „Тополи диша“,  с рег. 

№РД22004409ТПЛ_005ВН/15.03.2022г., относно възражение срещу 

„Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване“. 

Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“, с рег. №РД22004409ТПЛ_012ВН/19.04.2022г. 

 

Комисията приема писмото от ИК „Тополи диша“, ведно с 

постъпилия отговор от Дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“, за сведение. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на писмо от Благовест Георгиев – кмет на Кметство 

Тополи, с рег. №РД22004409ТПЛ_002ВН/01.03.2022г., относно възражение 
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срещу „Инвестиционно предложение за събиране и съхраняване на 

отпадъци от хуманно здравеопазване„. 

Писмо от Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“, с рег. №РД22004409ТПЛ_012ВН/19.04.2022г. 

Комисията приема писмото от г-н Благовест Георгиев, ведно с 

постъпилия отговор от Дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“, за сведение. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Дискусия по проблеми, касаещи сметопочистването и 

сметоизвозването на територията на Община Варна. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Преди да ви дам думата по този въпрос, искам и аз няколко думи да 

кажа, тъй като и при мен постъпват доста сигнали за състоянието на града и 

това, което се случва при сметоизвозването и сметопочистването. Тъй като 

направих няколко разговора си направих труда да отида на няколко места, 

имам някои констатации за себе си, които искам да ви кажа и от там - 

нататък да тръгне дискусията. За съжаление, според мен липсва някаква 

стиковка между камиона, който взема съдовете и ги изпразва и помощното 

камионче, което би трябвало да обслужва след това местата, които са 

определени като точки, за да бъде изчистен и този боклук, който е около 

казаните. За съжаление, явно там липсва някаква стиковка, но има и един 

огромен проблем, който вече е свързан със съзнанието, нашето съзнание. 

Защо го казвам, защото няколко пъти вече се установява, че на места където 

аз отивам по сигнал, и не само аз, а и колегите от администрацията, се 

оказва, че самият съд е празен, а около съда са натрупани отпадъци. Казвам 

го в тази връзка, че някой път хората поради една или друга причина, ако 

някой си е оставил торбичката или боклука навън до коша, има някакъв и аз 

не знам как да го нарека, за да не обидя някой - “стаден принцип“. Всички 

почват да си оставят до него самия боклук, без да проверят дали казанът е 

празен. Разбира се, пак казвам, това е ако стиковката между тези, които 

самите вдигат и изпразват самия казан и тези, които обират отстрани 

боклука е добра, то тогава няма да има такива торбички отстрани и най-

вероятно тогава хората няма да ги оставят първосигнално там, мислейки, че 

самият съд е пълен. Другото, което установих е,  че за съжаление GPS 

липсва, тоест съдовете нямат уред, който да отчита кога е пълен самия съд. 

И второто се оказва, че най-вероятно когато има GPS на самия камион, но 

няма GPS на самия съд, който е там, по отношение на това да се вижда, че 

този съд е взет. Това са неща, които съм установил, но впоследствие в самата 

дискусия ще говорим и с колегите от дирекцията. И не на последно място 

ще повдигна въпроса, защото беше повдигнат и от колегите от различни 
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политически партии. Затова съм поканил районите, хората, които са 

отговорни в самите райони, по отношение на проблеми и контрол, свързани 

със сметоизвозването и сметопочистването. Това са нещата, които искам да 

вметна и затова давам думата на колегите, ако някой от тях има въпроси 

свързани с тази тема. Заповядайте, колети.  

 

Иван ИВАНОВ 

Уважаеми г-н Балабанов, уважаеми г-н Христов, уважаеми колеги, 

уважаема администрация, при разглеждането на План-сметка “Чистота” на 

комисия преди няколко месеца зададохме редица въпроси. Беше колегата, 

която е ресорен началник  на отдел и не получихме реални и точни отговори. 

Предвид ситуацията и навлезлия вече активен летен сезон, прави на всички 

впечатление проблемите със сметосъбирането, сметоизвозването и 

хигиената на публичните площи. Заради това, нашата група на БСП се 

събрахме и също бяхме решили да инициираме заседание на комисията по 

БКД. Тя вече е факт. Имаме четири въпроса към администрацията от името 

на нашата група. Първият е: интересува ни оценката на администрацията, 

актуалната, за състоянието на хигиената  на града в момента и в курортните 

комплекси. Как оценява администрацията работата на фирмата, своята 

дейност и какво й е виждането за хигиената на града? Вторият ни въпрос е: 

съзнаваме, че промяната на системата за сметосъбиране, подмяната на 

контейнерната система е абсолютно сложна дейност. Свързана е с 

логистика, човешки ресурс, техника,  и така нататък. Кога се предвижда тя 

да приключи, защото до момента получаваме такива имагинерни отговори, 

относно срокове за мобилизация, срокове за поръчка на малки съдове, избор 

на съдове? Аз мисля, че тя войната ще свърши, докато тече мобилизацията. 

Следващият въпрос: изпълнени ли са технически изисквания, като обем, 

качество и техника, условията на договора с изпълнителя? И последният – 

кога ще видим нови и малки съдове по централните, градски булеварди? 

Благодаря Ви. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, аз Ви предлагам, когато има въпрос към администрацията, да 

се отговаря веднага, за да не става забравяне на въпросите и да има 

конкретика. Така, от страна на администрацията ще може ли да кажете? 

 

Тодор КОЛЕВ 

Г-н Председател, г-н Балабанов, господа общински съветници, 

разбира се, че винаги може да се направи повече. Факт е, Вие сте прав, че 

една смяна на системата е наистина сложна работа и цялата смяна трябва да 

стане в срок от година и шест, седем месеца по договор от датата на 

подписване. Тоест, днес е една година от датата на подписване и остават 

още шест, седем месеца за тотална смяна на цялата система. Аз искам да Ви 
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кажа, че техниката, която се закупва, съответства на обема съдове, които 

обслужва. Няма логика да купуваме повече машини и да обслужваме съдове 

с по-малък обем. Съобразен е капацитетът на машините и тяхната 

ефективност със съдовете, които обслужва. За последния въпрос, за 

тротоарните кошчета говорихте. Имаме неизпълнение на договора. Имам 

три писма, ще ги оставя на г-н Председателя, до фирмата, на която съм 

писал. Четири са даже. Категорично, нямаме отговори на тия писма. Имаме 

устен отговор с оправдание, че  е криза, няма доставчици на ламарина за 

тротоарните кошчета, че цените са скочили няколко пъти и в обществената 

поръчка, ако са калкулирали една цена, сега в момента е три пъти по-скъпо. 

Аз не съм юрист, но смятам, че ако има договор, трябва да се изпълни. 

Наистина и горивата скочиха, и материалите. В крайна сметка ние трябва да 

сменим тия кошчета, защото те са тотално амортизирани. Само няколко 

думи да Ви кажа, по отношение на сметопочистването. Фирмата си има 

своите прегрешения, за което е глобявана и мога да Ви кажа колко са 

глобите до момента. Но искам да Ви кажа, че ние нямаме граждански 

контрол. Ако видим някой да си хвърля торбичката и подмине, аз не мога да 

превъзпитам тези хора. Това са хора, които трябва да бъдат превъзпитани. 

Това става чрез граждански контрол. Има дори хора, които вадят торбички 

и рециклират кенчета, пускат пред кофата и заминават. И какво наблюдавам, 

имам снимки: когато пред един съд от няколко недобросъвестни граждани, 

се направи една купчинка сметище, добросъвестният гражданин го е гнус да 

иде до съда и натисне педала, защото трябва да мине през тези торбички. 

Той по същия начин си пуска торбичката отвън, дори и да иска. Много 

съжалявам, обаче наистина Ви казвам, че тука става въпрос до съзнанието и 

обществения контрол на хората, които наблюдават тези явления, тъй като 

този контингент от хора ние не можем да ги превъзпитаме.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Г-н Златев, само една молба към Вас. Може ли госпожа Стойнова да 

зададе един въпрос преди Вас? 

 

Даниела СТОЙНОВА 

Г-н Колев, не еднократно сме говорили по тези теми, но все пак нека 

да уточним: първо Вие казахте, от началото на годината до сега, колко са 

глобите. Те нямат ефект явно, но поне да знаем, че има глоби. И второто е, 

каква е кратността на извозване? Защото така, сутрин между 6 и 8 и през 

нощта към 3 часа, имах възможност да видя преди няколко дни. Мисля, че е 

достатъчно, след като между 5 и 8 се събира най-голямото количество 

боклук и града миреше по най-ужасния начин. В смисъл, кратността на 

извозване, аз знам, че това е въпрос на пари, но все пак през лятото би 

трябвало да се увеличи. 
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Тодор КОЛЕВ 

Глобите до момента, които са съставени, са в размер на 116 247 лв. 

Това е за неизпълнение на договора, за необслужване навреме на съдове и 

за допуснати нарушения. Но аз не смятам, че глобите са показател за 

свършена работа. Според мен, липсата на глоби е свършена работа, което 

означава, че всичко е ок. Кратността на новите съдове е двукратно. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, благодаря Ви. Заповядайте, г-н Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Имам отговор на мое питане, което преди няколко дни получих на 

пощата си. Има схема, която е за разполагане на всичките кошове за боклук 

– старите, така са ми отговорили, а за тези новите съдове – няма. Не съм 

съгласен с тезата, че трябва да правим някаква дейност по обучаване. Още в 

детската градина ги учат – синьо кошче, зелено кошче, как да хвърлят 

разделно. Това нещо, при нас без рестрикции, явно няма да стане. Ако си 

спомняте, в комисията по транспорт, бях предложил превантивни действия, 

тъй като доколкото разбрах няма как да бъдат санкционирани граждани, 

които изхвърлят всичко това извън контейнерите, защото общинска 

администрация няма пагон. Доколкото знам в градски транспорт, 

контрольорите ходят заедно с полицаи, въпреки че още имаме проблеми с 

наредбата, така че няма ли начин как да се направи това нещо, за да има 

рестрикции? Няма ли рестрикции - българинът няма да се научи, на всеки 

това нещо му е ясно. Това, което каза г-н Атанасов, за камиончето – много 

рядко се вижда. И още нещо: имате ли някаква нагласа да мислите за 

смесена система? Да има подземни и надземни контейнери. Спомняте ли си, 

когато наложихте, поне така администрацията го наложи - без никакво 

обсъждане, системата за подземните и надземните контейнери? Вие 

наложихте тази система без допитване. Обявихте поръчката без допитване. 

Спомняте ли си, че Ви показах едни снимки от Бургас, където влиза 

гражданинът, натиска си педала единия  и той е до половината вътре, и 

всичко се изкарва навънка. Това Ви го показах Вие продължихте обаче с 

тази система. Говорих много и с кметовете съм водил разговори, не сте 

приключили с това нещо. В момента има градове със смесена система – на 

подземни и наземни контейнери . Оправданията, че отдолу вървят много 

кабели, невъзможност – не ви дава право да пренебрегнете. Да, има много 

места. Но дори и съществуващи камиони, в момента могат да вземат 

подземни контейнери, на примерно 10 метра, 7,8 метра от  мястото, където 

се намира камиона. Така че, помислете по този въпрос. Последният въпрос, 

който искам – някой ще ми обясни ли точната последователност, как 

достигаме до подписването на протокола или глобата на фирмата? Като се 

започне контейнерът е тук, в толкова трябва да мине, някой проследил ли го 
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е,  има боклук, какво се прави по протокол, за да се стигне до крайната точка 

- почистено ли е мястото или не е почистено мястото. И как този човек ще 

си вземе парите, говоря за фирмата? Защото ми се струва, че тука имаме 

някъде сбъркана… Те не би трябвало да си вземат парите. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще отговорите ли, г-н Колев. Заповядайте. Само един момент. Има ли 

представител на фирмата? Знаете, че и към дамата може да задавате 

въпроси. 

 

Тодор КОЛЕВ 

Уважаеми г-н Златев, всичко това, което казахте на 100% съм 

съгласен. Глобяването става по следния начин: ние проследяваме 

обслужването на определен маршрут, линия със съдове. При установяване 

на пропуск се съставя протокол, който се връчва на фирмата. Констативен 

протокол. И има време за реакция на фирмата, около два часа, за да го 

обслужи. Нали, това, което е пропуснато да бъде отстранено. Ако в рамките 

на два часа – не стане, му налагаме санкция, която накрая приспадаме от 

сумите, които трябва да платим.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Г-н Колев, това, което го казвате, не мога да го разбера. Вие, значи има 

хора от администрацията, които сутринта в 6 часа, в 3 часа ли беше посред 

нощ, да проследяват камиона дали си е свършил работата? Такова нещо не 

мога да го повярвам. Не може. Това може да стане в работното време на 

администрацията. Никой не нарушава нощното време на служителите.  

 

Тодор КОЛЕВ 

През нощта не може, категорично сте прав. Това, което допускат през   

нощта, вече на другия ден се вижда реално. GPS-a наистина проследява, но 

минатият маршрут не означава, че няма пропуск.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Само едно уточнение. Няма GPS, искам точно и ясно да кажете. Има 

ли GPS в контейнерите, за да се вижда дали този контейнер и пълен? И 

второ: GPS ясно, че има на камиона къде минава, но този камион извършва 

ли действие по вземане на контейнера и изпразване евентуално, защото в 

старите, доколкото знам, GPS се задейства, когато самият контейнер се 

изпразни? В новите, искам да разбера, има ли такова нещо? 

 

Тодор КОЛЕВ 

Значи, ние нямаме в GPS, кои да казват дали е пълен, или празен, но 

има възможност да се поставят такива датчици. А иначе, когато камионът 
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обслужва една точка, ние разбираме, че тя е обслужена или не по времето за 

престой, по 2 минути на точка. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Но дали е взет не знаем? 

 

Тодор КОЛЕВ 

Ние имаме обществена поръчка, за софтуера, който сме го дали. В 

момента, той ще бъде оптимизиран с тези средства, за които говорим. Ние 

имаме подземни съдове. Въпросът е, че получихме писма от районните 

кметове, че не може. Ние смятаме, че „Златни пясъци“ и „Св. Св. 

Константин и Елена“ е най-доброто място. Имаме такива. Но да ме държите 

мен отговорен защо нямаме по районите, при условие, че районните кметове 

не са съгласни да има такива. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Няма такова нещо. Не е вярно. Сега ще Ви оборя отново. Четем си 

мейлите. От районните кметове има отговор. Тука ще ги защитя. Има 

отговори, в които точки за подземни контейнери.  

 

Тодор КОЛЕВ 

Въпросът е Инфраструктурата какво ще каже за това, защото това 

нещо е свързано с изграждането има. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Това  е оправдание. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Тъй като изискахме точките от комисията, районите отговориха 

коректно къде са точките, но тук наистина е свързано с подземната 

инфраструктура – къде може да стане. И второ, от 2014 година водим този 

дебат, по отношение на местата където могат да бъдат изградени места, на 

които да могат да се сложат самите контейнери. Така че, там нещата са 

свързани с Инженерна инфраструктура. Така, има ли други колеги?  

 

Иван ИВАНОВ 

Колеги, администрацията, в лицето на кмета, е възложител по 

договора за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на обществените 

пространства. Използвам тук, че са представители, кметове, заместник-

кметове на районните администрации. Искам да попитам. В условията на 

обществената поръчка, договора нямам честта да го познавам, имаше 

изисквания за техника, с която да се поддържат пешеходните зони и 

пространства. Малогабаритна техника.  В сезон сме, всички слизаме в 
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пешеходната зона. Тя е най-атрактивна, туристически е най-посещавана. В 

продължение на две седмици наблюдавам как се обслужва системата от 

тротоарни кошчета. В кашони, които се дърпат, има колеги също, които 

забелязват, и се извозват отстрани до уличките, до другите контейнери. Аз 

задавам въпрос. Ще разполагаме ли, ще е налична ли тази техника   по 

договор и ще има ли възможност да се ползва ефективно? Защото това е 

изискване още при започване на процедурата. И вторият ми въпрос е обема 

от съдовете, които се разставани нордовете на позициите, които според нас 

също трябва да има одобрена схема, след като са нови съдове, защото по 

Наредба 56 те  попадат в обсега ни. Тези съдове, като обем, отговарят ли на 

обема, като обема на старите бобри, които са 1,10 кубически? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Момент, моля Ви. Значи, представителят на фирмата, заповядайте, 

защото това са въпроси, които са към Вас.  

 

Стоян ПОПОВ  

Тъй като видях два вида изпълнение и аз наблюдавам как се събират 

по системата „Норд“. Единият вид изпълнение е шофьор сам в камиона, 

прицелва се в контейнера, идва, вдига го за около три минути. Доколкото 

разбрах, отчетът по време е 7 минути. Вторият вид изпълнение, който съм 

виждал е има втори човек към камиона който върви и събира боклуците 

около камиона, не от друг камион, а от същия камион. Слага ги в контейнера 

„Норд“, шофьорът си го вдига и го прибира. Тогава отиват към 10 минути, 

докато събере този страничния боклук, дори и в празен контейнер. Въпросът 

ми е: колко е разчетът на тези камиони? По един шофьор или шофьор плюс 

помощник, или единия курс, който минава е един шофьор с помощник, 

вторият курс е само шофьор. Има ли такава някаква система изградена?  

 

Ивелина ПЕТКОВА 

Здравейте, аз искам първо да ви запозная с мерките, поредицата от 

мерки, които вече сме предприели, на места вече дават резултати и са 

позитивни. Надявам се до дни да бъде по-масово и на повече места. Първо 

да Ви обясня, че автомобилите „Норд“ са на дванадесетчасови смени, с 

което да може да се обхванат двадесет и четири часа в денонощието. Въвели 

сме заповед да се направи екип към шофьора, вече да се движи и общ 

работник, който да довърши точно това, тъй като малките камиончета са за 

малък обем отпадъци и като се запълни обемът им, те трябва да отидат до 

Въглен, до депото, което няма време, не знам знаете ли на колко километра 

е. Докато успее пак /н.р./. Това, нали, тоя промеждутък ще има назначени 

общи работници към всеки автомобил. Искам да подчертая за 

едрогабаритните отпадъци, които също са голям проблем, тъй като 

гражданите не спазват графика. Има одобрен график, публикуван за 
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обществен достъп, но не се спазва. Затова ние ще го регулираме и ще се 

извършва ежедневно. Така, относно растителните отпадъци. Задължението 

ни е веднъж седмично по договор. Също се изхвърлят всеки ден, по всяко 

време, на всякакви места. Ще го редуцираме и този график, да увеличим 

честота на извозване, поне в летните месеци, когато хората си чистят 

градини и каквото се сетите. Следващо, не по маловажност, имаме внесено 

предложение в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ за 

допълнение на текста на стикерите, които са на всеки един контейнер, 

където да се включи текст от Наредбата на Общински съвет -Варна за 

управление на отпадъците. Там точно и ясно е упоменато какви са 

нарушенията, какво е забранено и какви са санкциите. Да можем малко да 

събудим и общественото внимание. Провели сме поредица от 

информационни кампании по медии, по телевизии и мисля, че вече би 

трябвало да е ясно на всички живущи и гости на Варна как се случва и 

работата на тази система. Друго важно, значи имаме страшно много 

посегателства и вандалски прояви от недобросъвестни граждани, от 

бездомници и така нататък. Подали сме множество сигнали до ОДМВР вече 

последно. Освен това имаме умишлени палежи на много места. Последният 

случай е на 01.06. в район „Приморски“ има запалени над 20 съда. Ние по 

договор до 24 часа трябва да ги подмени веднага с нови. Отделно има рязане 

на части, крадене на части. 

 

Христо АТАНАСОВ: 

И въпросчето, което беше за малките съдове които са /н.р./ 

 

Ивелина ПЕТКОВА: 

Малките съдове? Имате предвид тротоарните кошчета ли? 

  

Христо АТАНАСОВ: 

Кошчетата, да. 

 

Ивелина  ПЕТКОВА: 

Одобрен е проектът, предложението, което сме внесли. В процес е, но 

има много голямо забавяне в доставките, съответно материалите са много 

завишени и сме на етап договаряне на доставките и закупуването. Ще бъде 

решен и този въпрос.  

 

Христо АТАНАСОВ: 

От колегите първо питам. Има ли други въпроси, защото от другата 

страна има вече има много въпроси. 
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Ивелина ПЕТКОВА 

А за малогабаритната  техника да кажа, че тя ни е налична. Ние сме 

представили и приета при сключване на договора, при възлагане може да се 

ползва спокойно. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Първо искам да уточня имаше един въпрос за обема на новите съдове. 

Предполагам че всеки един от Вас ги е ползвал и на всеки от нас трябва да 

ни е ясно, че той не може да се използва ефективно. Тоест, ако новите съдове 

са 2,3 пъти по-големи от старите, там има едни 30 % от обема, които просто 

в един момент не могат да бъдат използвани, защото самото натрупване на 

боклука оставя една кухина отзад, която никой няма да си прави труда да 

набутва навътре. Тоест, ние трябва да отчетем обективно факта, че те не 

отговарят на обема на това, което е заложено на тях. Това е едно на ръка. 

Като цяло, сега аз виждам някакво подобрение в начина на работата, 

съответно с контейнерите има редица проблеми. Може би и най-големият 

проблем е с боклука, който се нахвърля около тях, като в това включвам и 

едрогабаритните отпадъци, като Вие твърдите, че има и аз знам, че има 

такъв разписан график. Питайте един редови гражданин на Варна и той няма 

да може да ви каже нищо по въпроса, тоест там проблемът е чисто 

комуникационен. Трябва да намерите начин и аз Ви препоръчвам, ако имате 

някакъв начин на всеки един контейнер да сложите такъв график. Би било  

много полезно. Хората, според мен, могат да проявят по –голяма съвестност. 

Вчера бях свидетел как хора си изхвърляха едрогабаритни отпадъци пред 

кварталния контейнер. Сутринта излязох и те бяха там, и аз в същия момент, 

и аз бях  поставен за секунда, и се замислих дали трябва да отворя 

контейнера и да видя.  Все пак реших да го отворя. Той беше абсолютно 

празен. Тоест, минал е някой почистил е, изхвърлил е контейнера но около 

него не беше пипнато абсолютно нищо. И нали това са два цикъла. Едното 

се случва вчера вечерта, примерно към 7.30, а днеска другото е в 9 сутринта. 

Тоест, излиза, че това камионче, което е обслужващо, не е минавало. 

Фактът, че то не минава, блокира всичко останало. Това, което казвате, 

теорията за счупения прозорец, какво гласи, че ако някой, някъде си е 

направил труда да направи някаква беля, нас няма да ни притеснява да 

направим след него друга такава. Ние трябва да направим всичко възможно 

да няма боклуци отвън до контейнерите. Също така ми прави впечатление, 

че те не са много ефективно разпределени, тоест аз съм виждал ситуации в 

които един контейнер обслужва да кажем три големи блока, които са едва 

ли не три села варненски, извинявайте български. В същото време, малко по 

настрани, където са ниски, едноетажни къщи или двуетажни къщи, 20 къщи, 

го обслужват два контейнера, което всъщност означава неефективно 

разпределение на контейнерите и затова трябва да се помисли. Като цяло 

имам препоръка да потърсите начин за как да кажа.  Обратната връзка е 
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много важна. Тоест Вие сте доставчик на една услуга, която е ориентирана 

към гражданите. Мога да Ви кажа, че една огромна част от гражданите 

нямат желанието по някакъв начин да Ви осмиват или нещо подобно. Те 

просто искат това да работи. Ако имат хората начин да имат обратна връзка 

към тях. Тоест, когато те се свържат с Вас, това трябва да е направено по 

един много лесен начин. Аз мога да давам идеи, ако имате желание можем 

да си говорим. Но те ще Ви дадат идеи, които вече може да прецените дали 

да изпълними, или не са изпълними. И мога да Ви кажа, че там една голяма 

част от проблемите могат да се решат. Също така обръщам внимание, че съм 

забелязал в контекста на това дали се запълват или не. Представете си, 

когато се събира шумата в едни огромни чували, тя се набутва в същите тези 

контейнери. После къде гражданите трябва да си изхвърлят боклука? Това е 

нещо, на което съм бил свидетел, даже някъде го имам и заснето. Сега мога 

да Ви кажа и други проблеми. Надига се контейнерът, поставя се обратно, 

обаче оставя се ей така на ръба, някъде  стъпил частично, което е риск. 

Представете си на някой да му бъде там крака, когато реши да падне тоя 

контейнер. Малко по – високо технологична вече е тази дейност, спрямо 

това, което е било през годините. Според мен Ви трябва малко повече 

внимание към детайла и последно искам да обърна внимание. Има места, на 

които чисто технологично трябва да си решите проблема. Този контейнер, 

за да може да се използва трябва и във височина пространство, което не 

навсякъде съществува. Тоест, в случая,  вариантът за подземни контейнери 

може да се окаже доста по-удобен и аз мисля, че е време вече  да започнем 

една тестова програма на няколко места, на които е допустимо, да видим как 

ще сработи и току виж, това се оказало най доброто решение за Варна, за 

което и аз се надявам защото всички тези боклуци, които се изхвърлени 

навън пред контейнерите, на Вас Ви е ясно, че куче, коте, гларус и вятърът 

като сложим, на фона на всичко останало, просто целият град почва да 

прилича на гето. Абсурдно е. Когато говорим за смяна на кошчетата, искам 

да Ви обърна внимание също, че масово детските площадки в града са в 

кошчета, които са в ужасяващо състояние. Те са продънени, опасни 

включително и ламарина, която е ръждясала и някой може да се нареже на 

нея. Така че трябва да се мисли и в тази посока. Мисля че най-ценният извод 

от всичко, който аз мога да препоръчам, е да търсите бърза обратна връзка 

с гражданите, в която те да ви дават идеи. Когато Ви дадат идеи, Вие 

преценявате, Вие сте хората, които казват това дали е изпълнимо, или не, но 

познавам хора, които безкрайно могат да Ви облекчат живота. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Искам само едно уточнение да направя преди да дам думата на 

гражданите. При всички положения, всички тези въпроси, които сега ги 

коментирахме, бъдете сигурни, че съвсем скоро просто ще има комисия, на 

която ще дискутираме, освен поставените тука въпроси, и въпроса, свързан 
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с разполагането на самите контейнери, върху тротоари, чупенето на 

тротоари, видимостта, която някой път се закрива от самите контейнери по 

отношение на местата, където излизат автомобили, видимостта, 

предполагаща вече евентуално ПТП и това разполагането на забранени за 

спиране места контейнери, защото имаме и такива сигнали вече. Колата 

получава глоба, а контейнерът – не. Така че тази дискусия, всичките тези 

неща, заедно. Ще поканим и КАТ, това са проблеми, които засягат всички 

нас, включително и тези. Пак казвам в рамките на 2,3 седмици ще гледаме с 

Вас да имаме някаква стиковка, за да може тези въпроси да бъдат като 

някакъв резултат.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

За контейнерите имаме кореспонденция с Общината над 12 години. 

Предложих преди доста години подземните контейнери, които бяха тогава 

само в Несебър. Сега искрено се радвам, че има в Златните пясъци такива. 

И в Нова Загора ще въвеждат. Значи определено това е екологичният начин, 

подкрепям всички останали. Много негодувах, когато ми показаха тези 

новите, защото заради тях почнаха да стрижат дърветата. Да може да има 

място, къде машината да ги вдига. Считам, че фирмата, вярно има си 

задължения, но основен виновник за ситуацията е Общината и Общинският 

съвет, допуснали презастрояването на града. Ще дам един пример. Улица 

„Подвис“, нагоре има друго име улицата, не мога да Ви цитирам. На 

булевард „Христо Смирненски“ продължението, посока Аязмото. До самото 

аязмо, в момента, се строи огромен блок. Аязмото е пресъхнало. Отделно 

бях свидетел на същата ситуация: празни казани, а отвън – ужас. Наистина 

ужас. Просто на фона на това което аз си спомням преди 30 години, честно 

Ви казвам, замислих се въобще дали има институции, които контролират. 

Интересува ме кога се плаща на фирмата точно, като период и суми, това е 

и към администрацията. Второ, съгласно ЗЗД, когато фирмата не изпълнява 

задълженията, Общината има право да ги изпълни вместо нея и да си търси 

после парите от фирмата и в това число да подмени тези кошчета за сметка 

на фирмата. Но не да ги подмени с кошчета, с които след време пак ще си 

блъскаме главите, а наистина направете проучване в добрите практики. Най-

оптималния вариант. Чл.6, от АПК: контрол и санкции имате. Значи старата 

Наредба за обществения ред. Искрено съжалявам, че поддържате тезата, че 

тя не действа, защото съгласно Вас тя действа. Отменен е параграфът, с 

който е отменена старата наредба. Новата ви наредба тя е мъртво родена, 

защото там са страшно големи санкциите, но съдбата им ще е на големите 

санкции. В Наредбата за обществения ред, всички те ще минат през съда и 

ще паднат с това не са ефективни. Те трябва да са мънички, както в 

Наредбата за обществения ред, но на всеки нарушител да се контролира и 

санкционира. Това е превенцията. Има го в Наказателния кодекс. Ролята на 

наказанието е превенция към нарушителя и към обществото, и вече към 



21 
 

самата фирма. Многократно съм се обаждала за тези кошчета до момента, в 

който те не бъдат подменени, да се слагат найлонови чували, защото тия 

кошчета наистина се разпадат. Освен това педалът от коя страна трябва да 

е? За мен той трябва да е откъм тротоара, защото за мен гражданинът няма 

право на улицата. Тоест, няма там място на улицата. Има сериозна опасност 

към неговия живот и здраве. Примерно на „Неофит Бозвели“ 9, педалът е 

обърнат към улицата. На място може да се напръскат тези кошчета с някаква 

боя, което да е временно. Те да са по-красиви. Защото над спирката тук 

наистина кошчетата са в отвратително състояние, това все пак е центъра. 

Зад районния съд една единствена детска площадка по същия начин. 

Телефоните, много Ви моля, да са с едри цифри написани, за да има 

наистина такава връзка с гражданите.  Благодаря Ви, но искрено се надявам 

че тази Община,  тази администрация с комисията  и с фирмата ще работят 

разумно, предварително ще обмислят всички ситуации и всички начини на 

решаване на проблемите. За да не се стига постфактум, след като хора вече 

са се обадили в определени градове и има по-добри практики, Варна да е по-

назад.  

 

Даниела СТОЙНОВА 

Относно комуникацията, госпожо Петкова, липсата на комуникация 

води до там, че хората се обаждат на мен, на колеги от другите медии. 

Постъпват десетки сигнали и снимки. Няколко души вече ми казаха, че 

безуспешно се опитват. За съжаление няма и телефони на новите 

контейнери, но на тези телефони, които са посочени или дава свободно, или  

казват, че не съществува номер. Актуализирайте ги, за да могат да имат 

някаква комуникация и ако може и електронна поща, защото има и такива 

хора. Днес следобед имам среща с хората от една варненска местност. Там 

пък е съвсем трагично и смятат да опаковат боклука, който не е извозен и да 

го доставят във Вашата фирма. Те, със собствените си автомобили, в знак на 

протест. Това е едно, обръщайте внимание и на тези райони. А относно 

кратността, пак се връщам на извозването. Разбирам, че това е по-скъпо, но 

трябва да се предоговори и просто между 5 и 8 е някакъв кошмар, когато 

хората излизат, отиват. Сега е лято. Подобряване на комуникацията. Не знам 

как сте уведомявали, но в медиите не сме получавали нищо информационно 

от Вас. Използвайте това да сложим на сайтовете, да го изговаряме, 

публикуваме, да има някаква връзка с гражданите  и определете един 

телефон, който може да е със записващо устройство за сигнали на 

гражданите. Поне като ругаят да ги чувате вие, а не ние.  

 

Ивелина ПЕТКОВА 

На всички нови контейнери от системата „Норд“ са посочени актуален 

имейл адрес и телефон. Може би временно е имало някакъв проблем с 

оператора, но вече го няма. Така че получаваме и от гражданите сигнали.  
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Христо АТАНАСОВ 

Аз искам да кажа нещо, което е и за дирекцията и за районите. Всички 

сигнали, които получавате, които не се получават при мен на мейл  или 

официално, ги препращайте към комисията. За да могат да се разглеждат 

тук, защото се оказа, че много от сигналите не достигат до мен. И когато ми 

задават въпросите, се оказва, че тези сигнали са в администрацията  и затова 

моля, това не е нарушение, не ви обвинявам. Казвам, че искам да 

препращате всички сигнали, които са при вас - до комисията. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Добър ден. Гражданите изказват сериозни опасения и притеснения във 

връзка с това, че новите контейнери, с които са заменени старите, не са 

достатъчни като брой. Във всички случаи, имаме основен проблем с 

клошарите, затова предупреждавах още докато бях общински съветник, че 

такъв тип контейнери, в който може да имат достъп хора, ще бъдат проблем. 

Уви, оказа се, че пак имаме такъв проблем. Може би решението е и в 

подмяната, защото голяма част от контейнерите, които са за разделно 

събиране на отпадъци са почти полуразпаднати. Не знам чия е 

отговорността те да бъдат подменени,  нямам си представи дали това е към 

Вашата фирма, или обръщам се и към администрацията. Виждам, че хората 

имат желание. Много често контейнерите или са счупени, или препълнени, 

не знам кога се събират и по какво време. Но виждаме желание в хората да 

се събират разделно отпадъци. И  в този случай, ние няма да имаме  и 

толкова много клошари, които да ровят.  В тези контейнери за разделно 

събиране не е възможно да се достига от граждани, за да могат да изваждат 

от там отпадъци. Имам въпрос към господина от администрацията. Г-н 

Колев, казахте, че има неизпълнение на договора, във връзка с поставяне на 

малки кошове за отпадъци. Какво предвижда договора в този случай, като 

има неизпълнение? И към г-жата, естествено. Кога ще бъде изпълнено? 

Разбрахме, че вече сте започнали някаква процедура, но все пак някакви 

ориентировъчни  срокове, защото лятото, знаете - Варна е туристически 

град, ще свърши Вие докато сложите  новите контейнери. Не че за нас 

варненци не е важно, но е важно и как изглежда стогодишният  ни курортен 

град. Така че очаквам отговори,  най-вече за неизпълнението на договора и 

затова по какъв начин се подменят контейнерите, след като по-голяма част 

от обема на контейнерите не е достатъчен, в по-голяма част от кварталите 

където са подменени? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, г-н Колев. 
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Тодор КОЛЕВ 

Вие сте права, че имаме проблеми с стиковката на обемите. И това е в 

процес на разполагането на новите съдове. Виждаме къде се получават 

проблемни точки. Няма кой математически да моделира за определена точка 

колко съда са необходими, това практиката го показва. Когато имаме такова 

нещо, правим предписание на фирмата за поставяне на още един съд. Да, не 

става толкова бързо колкото аз бих искал. Тъй като трябва доставка, монтаж. 

Тя е година и половина, там за 100%, което е за целия град. Още 6 месеца 

имат реално. Но да не спекулираме с това, трябва да стане сега. Какво става, 

когато има неизпълнение на договора по определен параметър. Налагаме 

санкция, но това решение ли е според вас? Ще ги вземем парите, ще ги 

приспаднем от плащането. Съдовете къде са?  

 

Стела НИКОЛОВА 

Извинявайте само това ли е предвидено по договор, защото може пет 

години да не се поставят нови контейнери и само санкции да си налагаме, 

всъщност идеята е да има нови контейнери, не санкции. 

 

Тодор КОЛЕВ 

В договора има санкции. Нека юристите кажат какво следва ако в пет 

години тези съдове и кошчета тротоарните не се доставят. Аз не вярвам 

фирмата пет години да стои и да не ги достави. Не вярвам също и че войната 

в Украйна е възпрепятствала това. Всичко има някакво свое влияние. 

Истината е някъде по средата. Има наистина поскъпване на материалите, 

горивата. Има такова нещо, което е факт. Те са кандидатствали при едни 

условия и изпълняват при други. Но това не ги оправдава да забавят 

изпълнението по договор.  

 

Стела НИКОЛОВА 

Само да ми отговорите за контейнерите за разделно събиране. Те от 

кого се поддържат, ще има ли подмяна за тях и има ли вариант да бъдат 

извозвани по-често, защото в много случаи са препълнени? 

 

Тодор КОЛЕВ 

Това е една организация, която се занимава с разделното събиране на 

отпадъци. Тя е организация, която има подизпълнител. Тези съдове, реално 

всяка една графика за извозването се съгласува с нас, при нас идва различен 

график според сезона. Всеки месец идва графикът, според сезона. Тези 

съдове са техни. Много често обаче да се върна пак на въпроса, че се 

разбиват, буквално се разбиват и се отнемат материалите. Както се палят, 

събарят се на земята и се вземат материалите. Аз не мога да контролирам 

този процес. Нито мога да променя на гражданите съзнанието и да ги научна 

на първите седем години, че трябва да се пази чисто. Това не мога да го 
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направя. По график ги извозват. Искам да Ви кажа само нещо. Ние, по 

отношение на опаковките, ние работим с г-жа Стойнова, работим заедно, аз 

й благодаря за сигналите, които ми подава. Искате ли да ви кажа, че едно и 

също заведение, въпреки акта, продължава да си хвърля до ФК-то 

кашоните? Явно сумата не му въздейства. За Златни пясъци. Миналата 

седмица бях разпоредил тотални проверки на Златни пясъци по отношение 

на опаковките. Всички имат договори. Четири акта имаме съставени и какво 

става обаче след вечерта? Вечерта едни хора излизат от заведението и 

всички опаковки - до съдовете и на другия ден, нали, аз имам сигнал. А те 

имат договори, ние сме ги накарали да подпишат, ако нямат такива. Искам 

да ми кажете как да се справя с това нещо. Вечерта, когато нямат никой, 

съзнателният гражданин, ресторантьор, всичко това се вади и се изхвърля и 

чакат Общината да ги обслужи. Аз ги чакам да сложат видеонаблюдение. 

Сто пъти ми обещават да се сложи видеонаблюдение по тези точки, където 

се получават тез проблеми. Тогава вече да си дойдем на мястото.  

 

Христо АТАНАСОВ 

И да има видеонаблюдение, тука има достатъчно юристи да Ви кажат, 

че установяването става вече много трудно. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Може би с новата Наредба за обществения ред, която сега ще 

приемете и с общинска полиция, може някак да /н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще говорим сега за общинска полиция. Исках само и  аз нещо да кажа, 

но заповядайте г-н Почеканов. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Уважаеми г-н Председател, колеги, явно тука се разграничават два 

проблема, които възникват. Единият е сметопочистващата фирма, която аз 

съм сигурен, че прави невъзможното да изпълни договора. Едва ли иска да 

я санкционират. Тя е частно дружество, да търпи санкции, да я хулят и да 

говорят за нея. Това е според мен. Може би няма добра организация, не 

могат да си намерят необходимата техника. Предполагам, че ще влязат в 

крак. Въпросът е, че ние трябва да им помогнем. Втори проблем е, че има 

недобросъвестни граждани, както се каза няколко пъти. Аз ще ви кажа, че 

те са главно гостите на град Варна, не варненци. Това е мое лично мнение. 

Това са гости на град Варна. Какво трябва да направим? Да говорим за 

народопсихология, първи седем, петнадесет, осемнадесет години – полза 

никаква. Просто трябва да почнем да  ги санкционираме. Моето 

предложение е да бъдат създадени екипи към Община Варна и към 

районните кметства, които да осъществяват контрол точно за тези граждани. 
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И тука съм съгласен донякъде с г-жа Димитрова, че превенцията е много 

важна. Като почнем да ги санкционираме тези хора, който не си хвърлят 

боклука там където трябва, тогава ще намалеят и случаите. Защото нали 

разбирате, че сметопочистващата фирма и по осем пъти на ден да минава, 

след нея като се изтупа, няма да дам квалификация какви хора, и си оставят 

седем, осем торби с какви ли не вътре и тя не може да спи там на контейнера. 

Трябва да има екипи и по райони кметства, не само към Общината, ако 

трябва и денонощни. Все пак лятото е още два, три месеца. Няма да ги 

претоварим толкова много общинските служители и почват санкции, глоби. 

Не може в Европа да плащаш по 50 евро за хвърлен фас, а тука по чувала с 

не знам какво вътре, стоят с часове и никой не му прави впечатление нищо 

и веднага сметопочистващата фирма не си свършила работата. Ама тя 

минала, ама после дошли казах какви хора и  какво са направили. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Зададохме доста въпроси, които мисля, че администрацията и 

представителя на фирмата записа и пак казвам - съвсем скоро ще направим 

комисия, в която тези въпроси бяха поставени, ще видим какво е свършено 

и какви мерки са предприети. Обаче ще се върна, само преди това, на 

въпроса, който  беше повдигнат от някои колеги. Това е, районните 

администрации затова са поканени тук. Всеки един от районите има 

назначени служители, които в момента така и не можахме да уточним каква 

е бройката и какво изпълняват по определената план сметка, за която са 

вписани вътре в нея. Затова, моля още веднъж, администрацията и районите 

да предоставят на комисията всички щата, колко е зает щата и какви хора 

работят вътре. Между администрацията в Община Варна и районите, чувам, 

че някъде се получава застъпване на определени места. Има протоколи, 

които се правят от районите всеки ден. Всички тези неща да бъдат стиковани 

и ако е необходимо да се говори на следващата комисия. Пак ще ви поканя, 

но заедно с представители на общинска полиция. Защото, ето, сигналът, 

който е от общински служител с номера на коли незаконно депо за 

сепариране. Общинска полиция е уведомена, пратени са, няма никакво 

движение от тяхна страна. Така че и те ще бъдат поканени, за да може този 

контрол, особено на подобни места, защото Общината тука плаща, за да 

махне, да предотврати това незаконно сметище, там сепарация която се 

извършва. Но това не може да стане от служител, който е от дирекцията. 

Това става със съдействието на органите на реда. Така че, всички тези неща 

трябва да бъдат стиковани. Затова казвам, за следваща комисия, тези всички 

неща с поканата, с представител на КАТ по отношение на контейнери, 

разположени на места, които пречат на движението. Всички тези неща ще 

бъдат обсъдени на следваща комисия и тя ще бъде конкретно по тези казуси, 

които се повдигнаха в момента. Така че, пак повтарям, моля, районните 
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администрации и администрацията на Община Варна, да ми предостави тази 

информация. 

 

Стела НИКОЛОВА 

За неизпълнение на договора за малките контейнери, кога евентуално 

срокове, да се ангажира с някакви срокове. 

 

Ивелина ПЕТКОВА 

Конкретен срок не мога да Ви дам, защото е обвързано с договорни 

отношения с други фирми и доставчици. Тези тротоарни кошчета се 

доставят от друга страна. Това е одобрения проект. Така че, с конкретен срок 

не мога да бъда обвързана. Надявам се да е максимално кратък. Значи ще 

бъдете уведомени всички със сигурност. 

 

Христо АТАНАСОВ 

На следваща комисия, напишете едно писмо, да има някакъв документ 

от тяхна страна какво и кога ще бъде това. Тоест, да има нещо конкретно 

като срокове. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Никой не спомена от Вас, че на разделното събиране има телефони на 

казаните. Аз лично на ден по три такива казана минавам край тях и звъня. 

Така че, това също е начин за контрол и да дойдат да ми изпразнят казаните. 

Въпрос към госпожата. Тази друга страна, какво има предвид, че от чужбина 

ли ще влязат, или е трета страна, в смисъл по договора – друга фирма. Освен 

това искам да Ви обърна внимание, че Вие имате една черна кутия. Отпред 

имате влизане – причини за проблема. Отзад имаме следствие – мръсотията 

в града. Вие не спрете ли презастрояването, в тази черна кутия ще 

продължава да се генерира боклук, но трябва персонално да се потърси 

вината от общинската администрация. Защо продължава презастрояването? 

Общинският съвет защо продължава да одобрява ПУП-ове в презастроените 

зони? И конкретно, като възлагате, моля Ви, предвид изключително големия 

екологичен проблем, аязмото на булевард „Христо Смирненски“, 

продължение на „Подвис“, да проучите защо там вече не тече вода и защо е 

издадено разрешение за такъв огромен блок, въпреки че 2014 година имахме 

13 жертви от наводнението. Това са белите дробове на града, които са 

залесявани след голямото наводнение преди 70 години. Защо? Въпреки че 

ги нямаше тия огромни строежи по „Подвис“, в това число и продължението 

този огромен блок се удавиха 13 души. Защо вие увеличавате и усложнявате 

екологичното състояние на града, вместо да работите в подобрение, въпреки 

че приехте, господа общински съветници, програма за опазване на околната 

среда? На страница 74, на която пише, че най-големите проблеми с 

екологията, са липсата на зелена система и презастрояването на града. Вие 
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кой от двата проблема решихте? Моля ви, заемете се съвестно с тази си 

задача.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Други въпроси, свързани с районните администрации, Община Варна, 

фирмата? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Аз конкретно. Кой от вас е от район „Приморски“ представител, 

понеже не ви познавам. Защото ми се е налагало няколко пъти, живея в 

района и честно казана отговор от типа препращане по компетентност и 

увисва там, не е отговор. Има една тенденция, която Вие така намекнахте, а 

сигнали до общинската администрация да потъват или да кажем в един 

момент да бъдат забравени, което не е добре за всички нас, защото това са 

проблеми, които не изчезват и се натрупват с времето, докато в един момент 

не стане нещо страшно. Така че, в случая, би било добре да има ясно 

разпределение на задължения и отговорности.  Да, все пак, когато някой 

търси помощ към общ администрация да получи нещо повече от формален 

отговор, който по същество е измиване на ръцете. Аз искам да предложа, в 

контекста на проблема, който между другото се очертава доста сериозен, да 

бъде помислено за създаване на временни, работни група, която да потърси 

най-доброите решения. Хора, които търсят начин да стигнат до решение на 

този проблем. Включително за санкционирането. Тук някой говореше за 

гостите на Варна. Собственикът на ресторанта, гостенина ли е на Варна, 

който си изхвърля боклука, собственика на магазина кварталния, който 

задръства контейнера, гост ли е на Варна – не са. А те също имат голямо 

отношение към това. Така че, по принцип, проблемът е комплексен. Това е 

проблем на манталитета. Само манталитета как се решава, как се решават 

такива проблеми. С добър пример и от друга страна със санкции, тоест дайте 

да вземем да помислим някаква група, която на нас ни липсва, оперативна 

съвместимост, тоест бърза реакция на органите, които могат да наложат 

санкция. Дайте да помислим как да убедим гражданите, да им 

сигнализираме какво могат да направят във всеки един момент. Да има ясно 

разписан протокол в кой момент, как се действа. И второ да направим такива 

връзка между структури, че в момента, в който има сигнал от някой, 

реакцията да не е след три седмици, а да бъде в рамките на часове, ако 

трябва. Какъв е проблемът, ако трябва просто някой да отиде на място,  да 

види просто, дори с колата, да стигне до там и да провери. Защото аз съм 

имал случаи, дори стане ли въпрос за начина на работа на общинската 

администрация, подавам сигнал за нещо, което след две седмици е оправено, 

на третата седмица казват то проблем няма. Това малко несериозно звучи. 

Затова предлагам, помислете една група, която да включва представители 

на силовите служби, общинската администрация и общинския съвет и 
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,разбира се, фирмата, която изпълнява. Мисля, че това би било 

изключително от полза. Защото може да надстрои това което правите, да 

даде много полезни идеи, които на Вас да ви облекчат работата, благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, колега. Затова казах, че на следващата комисия ще бъдат 

поканени всички тези хора, за да може да тръгнем от някъде. Това първо. 

Второ, всички администрации, плюс администрацията на Общината, плюс 

администрациите на районите, пращат всички сигнали към комисията. На 

този етап това мога да направя.  

 

Антон ПЕНЕВ 

Казвам се Антон Пенев и съм живущ на „Сан Стефано“, в блока срещу 

РДРВ. Там има един контейнер, който всеки ден боклуците се изсипват пред 

сградата и влизат буквално в живущата сграда. Пуснал съм сигнал до 

Общината. Имаше отговор от г-н Терзиев. Реално аз често наблюдавам 

какво става и всеки ден, когато изляза пред сградата и отварям контейнера. 

Той винаги е празен, боклуци има около него. Вчера пак мина един с едно 

колело, със сигурно 20 км/ч и направо го засили от колелото и той падна 

отстрани, чайките го изкълваха и всичко излезе на улицата. Проблемът е в 

цялата Гръцка махала. Ходих. Никъде контейнера не е пред живущата 

сграда буквално. Аз излизам пред входа и боклуците са ми пред краката. 

Много е гнусно. Може ли този контейнер да бъде преместен на по –

сполучливо място? Ясно е, че проблемът е мащабен, разбирам това, влизам 

в положение на фирмата, но само там буквално боклуците влизат вкъщи. 

Няколко сигнала са пусната към районния кмет на район „Приморски“ 

също, това ми е молбата реално. 

 

Христо АТАНАСОВ 

„Одесос“. Разбрах. Благодаря.  

 

Николай ЛАСКОВ 

Разговарях с кмета на район „Младост“. Той ме препрати към неговата 

заместничка, госпожа Мартина Георгиева, с която набелязахме 20 точки в 

една тетрадка, за неща, които трябва да се подобрят в Общината. Тя ми каза, 

обади се към 15 юни, но понеже в момента нали бюджета е спрян и така 

нататък, от областният управител, не знам до колкото чух и нищо не се 

прави. Абсолютно нищо. /н.р./. Темата е подобряване на инфраструктурата 

на квартала пазара, блок147 горе, улица „Евац“, там да сложат колчета, 

покрай самата улица „Йордан Йовков“, понеже майките с деца имат там 

детска кухня, колите паркират, никой не ги контролира, забранено е 

паркирането и някоя майка може да пострада от лек автомобил и няма 

никакъв контрол. Една детска площадка има, която децата играят футбол. 
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От миналата година е предназначена да се оправи. Също един паркинг пред 

8 блок в квартал „Трошево“. Тия неща съм ги написал на една тетрадка на 

тази госпожа, кметът ме прати при нея и до момента нямам никакъв отговор.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще помоля да ми препратите цялата преписка, това което сте 

набелязали с  господина. 

 

Мартина ГЕОРГИЕВА 

Мартина Георгиева се казвам, директор Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и социални дейности“ в  район „Младост“. Господинът 

беше при мен, записахме наистина в  тефтера си, в моя тефтер, нещата към 

които той има забележки. Тази година все още нямаме възлагателно  писмо 

за текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, така че част от нещата, 

които господинът иска да бъдат изпълнени, няма как да бъдат изпълнени, 

защото нямаме все още възлагателно писмо.  

 

Христо АТАНАСОВ 

И за това, по тази причина, защото така се получават разминавания, 

обаче хората не се интересуват. За това се получават разминавания и хората 

после не ги интересува вие сте районни, ние сме Съвет, пък другото 

администрацията. Те казват: Общината нищо не прави. И за това Ви моля. 

Препратете ги към мене. На комисията ще ги разгледаме, Инженерна 

инфраструктура бяха, за да може да се отговори, защото Вие го знаете, 

господинът не го знае. И когато се къса връзката в информацията, 

господинът казва, че нищо не се свършва. Потъват някъде нещата. Те  не 

потъват, но когато няма обратна връзка, за него са потънали. За това Ви 

казвам, тези неща препращайте ги към тази комисия. Създайте всички 

райони такава система, тези неща, които са свързани с благоустройство, 

включително със сметосъбирането и сметоизвозването, пращайте ги до 

комисията, за да имаме някаква връзка. Същото е с администрацията, което 

моля. Когато не дойде при мен, аз не я разглеждам тази точка, няма откъде 

да знам, че има такъв въпрос. Благодаря. Някакви други въпроси? Ако няма 

въпроси към представителя на фирмата – благодаря Ви за присъствието. Аз 

и към администрацията нямам вече въпроси. Само това, на което много 

държа да се случи е, като информация и като стиковка между районите и 

Общината. По отношение на контрола, на следващата комисия ще поканя и 

представители на общинска полиция, за да видим, както господин 

Капитанов каза, начин, по който да не ви оставяме просто на  произвола и 

такива неща, като този сигнал, за това незаконно действие за сепариране. Да 

не се чувствате изоставени, защото общинска полиция, в тоя случай, не е 

взела никакво отношение. В това отношение аз лично ще държа, ако трябва 

да се вземе някакво решение по този въпрос. Сега се връщам към точка 12, 
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която отложихме. Вие сте Николай Ласков. Така ли? Сега, може, като дам 

думата. Както искате. Така, разглеждаме писмо до Николай Ласков със 

съответния регистрационен номер. Имате отговор от Тодор Колев – 

директор Дирекция „Екология.“ Във следващите ….следваща точка – 13. 

Следваща това е по отношение каптажа на Дом Младост. Сега, само едно 

уточнение по отношение на каптажа. С Вас сме говорили по отношение на 

каптажа. Нали така? Идвахте при мен. Гледахме каптажа. Видяхме къде се 

намира, в кой имот. И говорихме, че ще бъде направена от другата страна 

такава чешма, защото в момента собствеността на самия тръбопровод и на 

самите помпи собственика е казал без никакви проблеми, но това са няколко 

хиляди лева, които трябва да се плащат всеки месец. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Какъв собственик? 

 

Христо АТАНАСОВ  

На помпите. 

 

Николай ЛАСКОВ 

На кои помпи? 

 

Христо АТАНАСОВ  

Не в диалогов режим, моля Ви се! 

 

Николай ЛАСКОВ 

Говорих с Главния архитект, знам, че се правят проекти. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Сега, може ли, когато Ви дам думата? Разберете го един път завинаги. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Добре. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Така. Сега, седнете. Заповядайте по точка 12. Може да не ставате. 

 

Николай ЛАСКОВ 

От месец разговаряме с Главния архитект, че се правят проекти и т.н. 

там да се направи чешмата. Хиляди граждани, които са зад гърба ми се 

обаждат и ме питат постоянно, нали така, така, така, кога ще бъде изградена 

тази чешма? Значи, Дом Младост, като собственост въвежда, държавна 

собственост ………, от които имам три писма и Президентът Радев ми е 
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писал две писма. Също от Министъра на околната среда и водите. Нали, 

искам да се знае това нещо от общината.  

 

Христо АТАНАСОВ  

Една скоба. Обединяваме в момента 12 и 13, така ли? Защото виждам, 

че ги смесвате. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Аз, нашата молба….. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Да. 

 

Николай ЛАСКОВ 

….според моето проучване, като представител на гилдията на 

треньорите по плуване във Варна, защитаващ плувния спорт в града, 

защитаващ също децата с увреждания, които трябва да си правят 

упражненията в тази минерална вода, хората с увреждания и т.н. искам 

отстрани на общински имот да се построи един басейн, който значи на 

общинско място същия както е построен перпендикулярно долу на басейн 

Приморски. Да могат да получат и да могат децата с увреждания и хора с 

увреждания да го ползват и да използваме тази лечебна вода на каптажа. 

Защото това е дар за варненци. Ние се борим за града, за всички варненци. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Скоба може ли да отворя? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Да. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Така, отговарям Ви. От 2014 г. досега се боря долу, където е 

заведението под басейн Приморски да бъде върнато на община Варна, 

защото то е преотдадено в разрез с …. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Там е друго. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Не, изслушайте ме. И там заедно с община Варна има инвеститор, 

който ще направи там басейн. Така, и от тогава и този проблем, който сега 

си говорим с Вас няма да съществува поне за част от хората. Там има и 

каптаж, там има и възможност… 
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Николай ЛАСКОВ 

Водата не е същата. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Същата е. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Не е. От долу на 1800 м. тече река като Марица. На 144 м. е каптажа. 

Тази вода е 47 градуса и е лечебна и е доказано. Аз съм подал документи, 

мога да Ви ги предам и на Вас, да видите, че тази вода е по-различна от тази 

вода, която е долу. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Къде долу? 

 

Николай ЛАСКОВ 

На Приморски. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Е, на Приморски, където е…е, сигурно има някаква разлика. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Аз говоря за Дом Младост водата, която е лечебната вода. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Защо говорихте за Приморски и затова стана въпрос. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Не, не. Аз говоря за Дом Младост. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Говорите ми за Приморски преди малко. 

 

Николай ЛАСКОВ 

За изключителната лечебна вода, която всички граждани на Варна 

искат да ползват. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така. Ще ги разделим. Започваме само за Дом Младост, защото Вие 

намесвате Приморски и след това ми казвате, че не искате. 

 

Николай ЛАСКОВ 
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Аз казвам, че проектът е тук в общината за такъв басейн, който е 

направен на Приморски. От страни, перпендикулярно – 25-метров.  

 

Христо АТАНАСОВ 

На Приморски? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Да. 

 

Христо АТАНАСОВ 

А, какво общо има това с Младост? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Говорим с общински терен в района до каптажа да се изгради един 

басейн за хора с увреждания. 

 

Христо АТАНАСОВ 

В Младост ли?  

 

Николай ЛАСКОВ 

Да. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Еми, кажете го това в Младост. А къде е там общинския имот? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Там е зад ….. отзад има общински терен. Проверил съм го. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И отговаря? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Да. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Дайте ми тогава предложение. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Казал съм на архитекта Бузев и т.н.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Общински имот? 
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Николай ЛАСКОВ 

Да.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре.  

 

Николай ЛАСКОВ 

Просто Ви моля да помогнете на болните деца, на болните хора и да 

направите нещо за гражданите на града. Зад мен седят хиляди хора. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Вижте, аз не оспорвам това, Вие представлявате себе си тук, както и 

аз представлявам себе си. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Но аз съм председател, аз представлявам тези хора. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре, съгласен съм. В първото писмо не сте го посочили… 

 

Николай ЛАСКОВ 

…аз взех едно писмо от Вас, изпратихте. Но горе-долу бяха общи 

приказки. Затова Ви го казвам това нещо в момента и просто проверете 

нещата и бъдете съпричастни с тези болни деца, с болните хора, с децата, 

които искат да направят начални стъпки в плуването и т.н. Варна е морска 

столица. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Но Ви казвам, че долу също има минерална вода. Може да е с малко 

по-различни показатели…. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Водата не е същата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сигурно не е същата, естествено. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Защо хората искат да си пълнят вода за вкъщи? Защото им помага за 

бъбреците. Там чешмата кога ще бъде изградена и от другата страна, както 

говорихме тогава. Още …… месец. 

 

Христо АТАНАСОВ 
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Изграждането на каптаж са неща, които са малко по-сложни, но … 

 

Николай ЛАСКОВ 

Даже господин Бузев ми каза, че Вие сте правил проекта и не знам си 

какво. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Кой? Аз съм правил или общината? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Вие сте отговарял за проекта за чешмата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз лично? 

 

Николай ЛАСКОВ 

Нещо такова чух. Не знам. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сигурно. Може. Може да съм бил съпричастен към това, но да 

отговарям. 

 

От залата 

/Н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Предприети са стъпки за чешмата и сме говорили на тази тема.  

 

Николай ЛАСКОВ 

300 000 лева казаха, че са гласувани за тази чешма. 

 

Христо АТАНАСОВ 

300 000?  

 

Николай ЛАСКОВ 

Да.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз не си спомням да съм гласувал такова нещо. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Ами, проверете. Не знам.  
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Христо АТАНАСОВ 

Ами, казвам Ви го отсега. 300 000 за тази чешма? 

 

Николай ЛАСКОВ 

/Н.р./ …. Хората шапка ще Ви свалят. Ще Ви се кланят. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не на мен. Други хора се кланят. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Просто казвам. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Добре.  

 

Николай ЛАСКОВ 

Също така може да помислите и за един басейн в Аспарухово, защото 

там има по-такива деца, където няма къде да се запишат да плуват. Във 

Варна има 20 хиляди деца в момента, където няма къде да отидат да се 

запишат да плуват, защото няма място. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Знам. Вие искате, обаче, за съжаление, аз не съм администрацията. 

Нали? …..ако нещо се случи, може и да стане, но засега съм от другата 

страна. Така че, не заповядайте при мен, дайте ги тези документи, каква 

кореспонденция сте водили с архитект Бузев, какво сте си говорили… 

 

От залата 

/Н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Нямаме официална кореспонденция. Една жена каза, някой нещо ми 

каза… Само официален документ е този, който би …. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Н.р. 

 

Христо АТАНАСОВ 

А не. Не е от мен. Това е от Генадий Атанасов. Аз не съм на Младежки 

дейности. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Не, не, не. И към Вашата администрация. 



37 
 

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз нямам администрация, но казвам, че към мен такова писмо не е 

идвало. Отговорил Ви е Генадий Атанасов, аз съм Христо Атанасов. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Може да съм се объркал. Постъпете сериозно, това е едно богатство 

за гражданите на града.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Не ме убеждавайте, елате с документите.  

 

Николай ЛАСКОВ 

 /н.р./ 

 

 Мария ДИМИТРОВА 

 Господин Председател, може ли? 

 

 От залата 

 /н.р/ 

  

 Мария ДИМИТРОВА 

 07.06.2021г., 22:48ч., от електронната поща на мейла Общински съвет 

– Варна е първото писмо с подписка от над 2000 души за запазване на „Дом 

Младост“ , да не се издава разрешително за събаряне и строеж, забрана за 

събаряне на строителство и нова сграда и искаме още тогава информация от 

/н.р./ сделка. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ама защо към нас? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Община и Общински съвет. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ама Вие ги бъркате двете неща. Аз не мога да разбера. Хайде да 

разделяме по ЗМСА, Общински съвет и Община Варна какви правомощия 

имат. Какви правомощия има общински съвет? Вие, като адвокат, като 
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колега ми го кажете. И как ние можем да спрем нещо, което не влиза при 

нас? Искам да ми го обясните, за да стане ясно на всички. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Правомощията и обръщението към Общински съвет и кмета е за 

информация за приватизационната сделка и за забрана, /н.р./ и текст. За 

кмета, главния архитект и окръжна прокуратура са останалите неща, в това 

число и длъжностни престъпления и вредителство. 

 

 

Христо АТАНАСОВ 

Компетентните органи сте ги сезирала 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Сезирала съм. На 09.10.2021г., е второто ни писмо, което е до 

деловодството на Общинския съвет – gpetkova@varna.bg. Обръщаме се да 

не се допуска събарянето на „Дом Младост“ и застрояването. Помолихме да 

бъде закупен обратно имота от Общината, с оглед общественото му 

предназначение и важността му за рехабилитацията на болните деца и 

възрастни, благодарение на плуването в басейни с минерална вода. 

Алтернативно да поемете част от разходи за басейни и тренировки на 

болните. Така че, това са първите ви сезирания. Относно собствеността. 

Собствеността, нотариалните актове на практика на фирмата са нищожни. 

Приватизационната сделка също е нищожна. Знаете ли колко години е 

изискване да запази предмета на дейност, предвид факта, че наоколо няма 

имот, в който да бъдат изградени нов басейн и нова чешма? Има един 

единствен общински имот, който е зад „Голямата гума“. Направили сме 

такава карта, показали сме я на главния архитект, но Общината и 

Общинският съвет могат да си направят съответното проучване. Абсолютно 

всички имоти наоколо са с предназначение – обществено. Правилно казахте, 

че много трудно се прави каптаж. Лошите комунисти са го направили преди 

40 години, за да може ние, тяхното поколение, когато остареем и те, когато 

остареят, да ползват тия минерални басейни. За съжаление, какво става? 

Има твърдение, нали, частен имот. Но частникът е ограничен до чл.57, ал.2, 

от Конституцията. Той не може да упражнява правата си, ако нарушава 

нашите права. Казвате, че тръбопроводът е собственост на фирмата. Може. 

 

mailto:gpetkova@varna.bg
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Христо АТАНАСОВ 

Помпите. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Значи може. Вътре. Но щом снабдява обществена чешма и щом 

помпата обслужва обществена чешма. На практика е самоуправството да 

бъде съборена тази чешма, предвид факта, че няма друга чешма годна за 

пиене. Балнеологична оценка имате получена в Общинския съвет 

 

Христо АТАНАСОВ 

Една скоба, може ли? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Значи, балнеологичната оценка изрично казва, че това е изключително 

ценна минерална вода, която става и за пиене. Долу, до дяволчетата 

танцуващите, водата не е годна за пиене. Освен това, ние къде си изхвърляме 

боклука? Изхвърляме си го пред Общината целия град или всеки в квартала 

си? Защо не трябва каптажът, който е направен на това място да няма 

обществен басейн? В този дух е писмото от Омбудсмана, което препоръчва 

на Областния управител и МВР незабавно да си вземат имота и да осигурят 

ползването му по обществено предназначение за минерални басейни и за 

питейни нужди, с оглед защита обществения интерес и изграждане на нов 

рехабилитационен – баленологичен център. Защото вече почти година, 

децата на Варна, болните деца на Варна, са изхвърлени от обществото. Те 

няма къде да се лекуват. Излезе в медиите, че малка част, десетина аутисти, 

ходят на басейна в Морското училище. Там ли им е мястото? Не могат да 

отидат всички 20 000 желаещи. Другите басейни, освен „Приморски“, не са 

с минерална вода. Защо нещо създадено се позволи да бъде унищожено? И 

от тук – нататък, Вие искате от нас, ние да Ви подаваме сигнали, ние да Ви 

казваме къде може, въпреки че има писмо от МОСВ, МЗ, Общината, в 

изпълнение на даденото до 2036г. /н.р./ управление на минералните вода, да 

осигури ползването в обществен интерес. В момента, само на „Приморски“ 

има частичен, обществен достъп, той е ограничен.  

 

Христо АТАНАСОВ 

По отношение на помпата. Защо трябва да се смени. Защото дебитът 

на помпата е да пълни басейн, а не да захранва мивка. И ако беше направено 
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това нещо, тръбите ще се спукат и това нещо, просто всичко заминава на 

кино. И затова трябваше да смени помпата, с по-малък дебит, за да захранва 

само чешмата. Самата помпа е с голям дебит, специалист ми го е казал – 

външен. И ако го сложите да захранва една чешма с две чучурчета това ще 

спука тръбопровода. Това са детайли, затова Ви го казвам. Това го 

говорихме в моя кабинет, по отношение на това къде да бъде и откъде тръгва 

тръбопроводът. Така беше, нали? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Много добре си спомням. И дори си спомням, че това беше преди да 

бъде издадено така нареченото разрешение за събарянето на „Дом 

Младост“. Ние искрено се надявахме, че Вие ще ни съдействате, за да не се 

стигне до събарянето на „Дом Младост“.  

 

 

След доизслушване на заявителите, приключване на дебатите по 

темата и изчерпване на дневния ред, Председателят обяви край на 

заседанието. 

 

 

 

Край на заседанието: 13:14 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

_____/П/____________                                     __________/П/__________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                   /Диляна-Анна СТОЙЧЕВА/ 

 

 



Приключени преписки с изпратен отговор до заявителя 

1. Подписка от граждани с рег. № СИГ22001122ВН/14.03.2022 г., 

относно премахване на електрически стълб на ул. „Осогово“ 

 

2. Писмо от г-н Благовест Георгиев – кмет на Кметство Тополи с рег. 

№ РД22004409ТПЛ-002ВН/01.03.2022г., относно несъгласие с реализиране 

на Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и 

съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване" в поземлен имот 

находящ се в село Тополи 

 

3. Сигнал от инициативен комитет „Тополи диша“ с рег. № 

РД22004409ТПЛ-005ВН/15.03.2022г., относно несъгласие с реализиране на 

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и 

съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване" в поземлен имот 

находящ се в село Тополи 

 

4. Жалба от г-жа Снежанка Иванова и г-н Георги Иванов с рег. № 

РД22003475ВН-004ВН/28.02.2022г., относно несъгласие с реализиране на 

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и 

съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване" в поземлен имот 

находящ се в село Тополи 

 

5. Жалба от г-жа Надежда Стоянова и г-н Иван Стоянов с рег. № 

РД22003475ВН-005ВН/01.03.2022г., относно несъгласие с реализиране на 

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и 

съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване" в поземлен имот 

находящ се в село Тополи. 

 

6. Предложение от д-р Живко Железов с рег. № 

РД22008309ВН/18.04.2022 г., относно искане да бъде увеличен броя на 

паркоместата за инвалиди в Синя зона. 

 

7. Писмо от г-жа Мария Димитрова с рег. № РД21011838ВН-

071ВН/13.04.2022 г., относно възстановяване на минералния басейни и 

чешма ползващи вода от каптажа до Дом Младост.  

 



8. Писмо от г-н Николай Ласков - треньор по плуване с рег. № 

РД21011838ВН-072ВН/14.04.2022 г., относно искане да бъде построен нов 

басейн за нуждите на хора с увреждания 

9. Писмо от г-н Нелко Неделчев с рег. № СИГ 22001775ВН-

002ВН/20.04.2022 г., относно искане да бъде поставено видеонаблюдение.  

10. Писмо от г-н Николай Тодоров с рег. № 

РД22006216ВН/23.03.2022г., във връзка с промени в Наредба за организация 

на движението на територията на община Варна. 

 

 11. Писмо от г-жа Зоя Стоянова с рег. № РД22006216ВН-

001ВН/23.03.2022 г., във връзка с промени в Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 

 

12. Писмо от г-жа Деница Ганетсовска с рег. № РД22006216ВН-

004ВН/28.03.2022г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града. 

 

13. Писмо от г-жа Ани Янева с рег. № РД22006216ВН-

006ВН/01.04.2022 г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града.  

 

14. Писмо от г-жа Живка Василева с рег. № РД22006216ВН-

007ВН/18.04.2022 г., относно удължаване на действието на Синя зона. 

15. Жалба от Вяра Кременска и Венета Кременска с рег. № 

ОС22000351ВН/05.05.2022г., относно начислена вода от ВиК – Варна. 

16. Предложение от ПП „Възраждане “ в Общински съвет 

– Варна, с рег. No РД22003300ВН / 15.02.2022г. относно изграждане 

на безплатни, обществени тоалетни 

17. Писмо от Габриела Сгънатова, с рег. 

NoСИГ22001824ВН / 18.04.2022г., относно проблеми при паркиране 

в Сина и Зелена зона 

 



18. Писмо от Галин Димов, с рег. NoОС22000279ВН / 

01.04.2022г., относно ограничен достъп до паркинг на СК „Простор“ 

 

19. Писмо от представители на хора с увреждания, с рег. 

NoРД22010956ВН / 25.05.2022г., относно проблем с канализация и 

осигуряване на достъпна, архитектурна среда 

 

20. Писмо от ръководители на фирми, находящи се на 

територията на Южна промишлена зона – Варна, с рег. 

NoРД22010130ВН / 13.05.2022г., относно нарушена пътна настилка 
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