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П Р О Т О К О Л 

№ 5 

 

Днес 14.12.2022 г. от 11:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК “Обществен ред и сигурност”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Рюян Ризов - председател на ПК “Обществен ред и сигурност”; 

  Николай Георгиев;  

Руслан Влаев.    

 

На заседанието присъстваха още: Александър Драгнев – директор на 

дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, Даринка 

Колева – началник отдел „Опазване на обществения ред“, гл. инспектор Иван 

Петров представител на Първо РУ ОДМВР – град Варна. 

 

Председателят на ПК “Обществен ред и сигурност” предложи 

заседанието да протече при следният  

  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

1. Разглеждане на писмо от Анелия Клисарова – председател на ПК 

„Здравеопазване“ с рег. № РД 22019148ВН-009ВН/20.10.2022г., във връзка с 

писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на община Варна, относно 

необходимост от изместване на „метадоновата програма“ от сградата на 

„СБАЛПФЗ – Варна“ ЕООД.   

2. Разглеждане на предложения от Иван Портних - кмета на Община Варна 

с рег. № РД 22008919ВН/27.04.2022 г., относно приемане на Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Варна за периода 2021г. – 2025 г. 

2.1. Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД22008919ВН-004ВН/13.10.2022 г. 

3. Разни.   

 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

 Писмо от Анелия Клисарова – председател на ПК „Здравеопазване“ с 

рег. № РД 22019148ВН-009ВН/20.10.2022г., във връзка с писмо от Коста Базитов 

– заместник – кмет на община Варна, относно необходимост от изместване на 

„метадоновата програма“ от сградата на „СБАЛПФЗ – Варна“ ЕООД.   
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 Гл. инспектор Иван Петров изложи мотиви относно искането да се 

предприемат мерки за изместена на „метадоновата програма“.   

 

 Председателят на Комисията обясни, че от компетентността на ПК 

„Обществен ред и сигурност“ е да пренасочи преписката към ПК „Собственост 

и стопанство“, тъй като преместването касае освобождаване на един общински 

имот и заемане на друг общински имот, в тази връзка той подложи на гласуване 

следния проект за решение: 

„ПК „Обществен ред и сигурност“ дава положително становище и насочва 

към ПК „Собственост и стопанство“ за вземане на решение по компетентност в 

частта за изместване на „метадоновата програма“ от сградата на „СБАЛПФЗ – 

Варна“ ЕООД.“ 
   

Резултати от гласуването: за -3; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

 Предложения от Иван Портних - кмета на Община Варна с рег. № РД 

22008919ВН/27.04.2022 г., относно приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна за 

периода 2021г. – 2025 г. 

Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22008919ВН-

004ВН/13.10.2022 г. 

 

Александър Драгнев – директор на дирекция „Управление на сигурността 

и контрол на обществения ред“ запозна членовете на Комисията с постъпилите 

предложения и становища по проект на Програма за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Варна, както и с 

мотивите за тяхното приемане или отхвърляне. Той отговори на зададени 

въпроси от общинските съветници. 

 

След приключване на дебатите Председателят на Комисията предложи да 

се гласуват анблок постъпилите от граждани предложения и становища за 

изменение и допълнения на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, ведно със становищата на администрацията. 

Г-н Ризов подложи на гласуване процедурното си предложение за анблок. 

   

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване постъпилите 

предложения и становища от гражданите по проекта на Програма, съобразени 

със становищата от общинската администрация. 
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Резултати от гласуването: за -3; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 40, ал. 3 от Закон за защита на животните и по 

предложение на Кмета на община Варна с рег. № РД22008919ВН/27.04.2022 г., 

Общински съвет – Варна приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Варна за периода 2023 г. – 

2027 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

Като допълни, че направените предложения за корекции трябва да бъдат 

нанесени в Програмата до заседание на общински съвет, където да се подложи 

на гласуване с нанесените корекции. 
 

Резултати от гласуването: за -3; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на Комисията. 

 

 
 

Край на заседанието: 12:10 часа 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ОРС”:                                   ПРОТОКОЛИРАЛ:  

   

   

 

________________________                                         ________________________ 

     /Рюян РИЗОВ/                                                     /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


