
1 
 

 ПРОТОКОЛ 

№ 6 

 

Днес 27.08.2021 г. от 10:30 ч. в зала „Варна“ се проведе заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 
 

На заседанието присъстваха: 

Христо Атанасов – председател на комисията 

Венцислав Сивов; 

Генадий Атанасов; 

Даниел Николов; 

Иван Иванов; 

Мартин Златев; 

Николай Костадинов; 

Николай Капитанов; 

Николай Почеканов; 

Светлан Златев; 

Стефан Станев; 

Стоян Попов; 

Щериана Иванова. 
 

Отсъстваха: Айше Кадир. 
  

Присъстваха още: Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска 

инфраструктура“ към дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, Цветомир Димитров – изпълнителен директор на „Текстилно 

рециклиране“ АД, Севдалин Спасов – председател на Асоциация на 

преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, Сирма Желева – 

представител на „Евротекс“ ЕООД, представители на районните администрации 

на община Варна.  
  

Заседанието откри председателят на ПК „Благоустройство и комунални 

дейности“ – Христо Атанасов. По дневния ред бяха предложени следните 

промени: 

- т. 10 от дневния ред, а именно писмо от „Текстилно рециклиране“ АД с 

рег. № РД21014921ВН/20.07.2021г., относно искане за сключване на договор и 

съвместна работа в областта на разделното събиране на отпадъци от обувки и 

текстил на територията на община Варна, както и писмо от инж. Тодор Колев – 

директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ с рег. № 

РД21014921ВН-003ВН/11.08.2021г., да стане т. 1, поради това че 

представителите на ”Текстилно рециклиране“ АД и Асоциация на 

преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, специално са 

пристигнали от София, за да направят презентация и дадат разяснение на 

членовете на Комисията. 
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- Мария Димитрова – гражданин предложи включване на нови точки за 

разглеждане в т. Допълнителни, а именно: 

 Подточка 15.5 обсъждане отваряне на пътеката към моста на ул. 

„Подвис“; 

Подточка 15.6. обсъждане поставяне на осветление на детска площадка 

зад блок на ул. „Алеко Константинов“ № 23, зад Районен съд град Варна; 

Подточка 15.7. обсъждане на водоснабдяването на жк. „Изгрев“. 

   

Христо Атанасов – председател на Комисията заяви, че ще подложи на 

гласуване обсъждане на така предложените от Мария Димитрова допълнителни 

подточки в т. Допълнителни с условието, че първо ще бъде поискан отговор от 

общинската администрация и на следващо заседание ще бъдат разгледани 

отново. 

 

  Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“  

подложи на гласуване дневния ред с така направените предложения за промяна 

и допълнения, а именно  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на писмо от „Текстилно рециклиране“ АД с рег. № 

РД21014921ВН/20.07.2021г., относно искане за сключване на договор и 

съвместна работа в областта на разделното събиране на отпадъци от обувки и 

текстил на територията на община Варна. 

1.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № РД21014921ВН-003ВН/11.08.2021г. 

2. Разглеждане на молба от инж. Продан Щерев – главен изпълнителен 

директор на „Чайка“ АД с рег. № ИИБ21000630ВН/25.02.2021 г., относно искане 

да се изгради тротоар и улично осветление в участъка на бул. „Владислав 

Варненчик“ и бул. „Атанас Москов“ до Картонажна фабрика. 

2.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ21000630ВН-

002ВН/08.07.2021г.  

3. Разглеждане на жалба от Инициативен комитет от граждани с рег. № 

ОС21000178ВН/06.04.2021 г., относно искане за запазване на детска площадка и 

спортно игрище. 

3.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000178ВН-

002ВН/01.07.2021г. 

3.2. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000178ВН-003ВН/08.07.2021г.  

4.    Разглеждане на жалба от Боряна Ангелова и Анатолий Ангелов – 

граждани с рег. № ОС21000270ВН/31.05.2021 г., относно проблем с контейнер за 

смет. 
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4.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000270ВН-003ВН/08.07.2021г. 

5. Разглеждане на жалба от Валентина Миленкова – гражданин с рег. № 

ЗК21000129ВН – 019ВН/10.06.2021 г., относно изграждане и въвеждане в 

експлоатация на улична битова и улична дъждовна канализация в комплекс 

„Каравела Грийн Парк“. 

5.1. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник-кмет на община Варна с 

рег. № ЗК21000129ВН-023ВН/19.07.2021г. 

6. Разглеждане на писмо от Мария Димитрова – гражданин с рег. 

№РД21012631ВН/21.06.2021 г., относно презастрояване на град Варна. 

 6.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21012631ВН-002ВН/08.07.2021 

г. 

7. Разглеждане на заявление от Инициативен комитет с рег. № 

РД16012519ВН-012ВН/27.04.2021 г., относно събиране на подписи с искане за 

подобряване живота на хората живущи в СО „Боровец“. 

7.1. Писмо инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД16012519ВН-015ВН/29.06.2021г. 

7.2. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД16012519ВН-019ВН/17.08.2021 

г. 

8. Разглеждане на сигнал от Стела Николова – гражданин с рег. № 

СИГ21003350ВН/30.06.2021г., относно обществена поръчка с предмет 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

8.1. Писмо от инж. Звездин Стоилков – директор на ОП „Инвестиционна 

политика“ с рег. № ОС21000323ВН-001ИП-001ВН/08.07.2021г. 

9. Разглеждане на писмо от директори на училища с рег. № 

РД21009508ВН/11.05.2021 г., относно затруднения във функционирането на 

организациите на бюджетна издръжка, след въвеждане на почасово платено 

паркиране. 

9.1. Писмо от инж. Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги 

и синя зона“ с рег. №  РД21009508ВН-002ВН/20.08.2021г.  

10. Разглеждане на писмо от доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на 

Република България с рег. № РД21015116ВН/22.07.2021г., във връзка с жалба от 

Венелин Вандов относно съдействие за разширяване на възможностите за 

паркиране в синя зона. 

10.1. Писмо от инж. Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги 

и синя зона“ с рег. №  РД21015116ВН-002ВН/20.08.2021г. 

11. Разглеждане на заявление от СНЦ "Отворен обществен съвет на 

протестиращите" и СНЦ „Регионален съюз на офицерите и сержантите от 

резерва и запаса – Варна“ с рег. № РД21015021ВН/21.07.2021г., относно искане 

за създаване на  ОП „Зелена система и чистота на въздуха“. 
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12. Разглеждане на писмо от Бистра Иванова – гражданин и домоуправител 

с рег. № ИИБ21002733ВН-001ВН/30.07.2021г., относно искане за 

благоустрояване на 17-ти микрорайон, кв. „Левски“. 

 13. Разглеждане на питане от Александър Лиманов – гражданин с рег. № 

РД21005218ВН/11.03.2021г., относно искане да бъде изградена светофарна 

уредба в район „Аспарухово“. 

13.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21005218ВН-002ВН/25.08.2021г.  

14. Разглеждане на писма от кметовете на петте района във връзка с 

Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на 

чл. 56, ал.1 от ЗУТ, а именно: 

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

ОС21000386ВН-003ВН/10.08.2021г. 

14.2. Писмо от Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“ с рег. № 

ОС21000388ВН-002АС-001ВН/13.08.2021г. 

14.3. Писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № 

ОС21000384ВН-003ВН/12.08.2021г. 

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

ОС21000385ВН-003ВН/09.08.2021г.  

14.5. Писмо от Николай Костадинов – кмет на район „Владислав 

Варненчик“ с рег. № ОС21000387ВН-002ВЛ-001ВН/09.08.2021г.  

15. Допълнителни. 

15.1. Искане от Стела Николова с рег. № ОС21000143ВН/24.03.2021г., 

относно наличие на строителни отпадъци и липса на контейнери за битови 

отпадъци в кв. „Максуда“  

15.1.1. Писмо от Тодор Колев – директор на дирекция Екология и опазване 

на околната среда“ с рег. № ОС21000143ВН – 003ВН/30.03.2021г. 

15.1.2. Писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № № 

ОС21000143ВН – 001ВН – 003ВН/10.05.2021г. 

15.2. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000398ВН – 001ВН/13.08.2021., 

относно предоставяне на информация.  

15.3. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник – кмет на община Варна с 

рег. № РД21013855ВН – 005ВН/06.08.2021г. във връзка с предложение от 

граждани, относно реализация на проект свързан с благоустрояване и 

облагородяване на 17 м.р.  

15.4. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник – кмет на община Варна с 

рег. № РД21015846ВН-001ВН/06.08.2021г. във връзка с подписка от граждани 

срещу поставяне на беседки, пейки и други елементи за игра.  

15.5 Предложение на Мария Димитрова – обсъждане отваряне на пътеката 

към моста на ул. „Подвис“; 

15.6. Предложение на Мария Димитрова – обсъждане поставяне на 

осветление на детска площадка зад блок на ул. „Алеко Константинов“ № 23, зад 

Районен съд град Варна; 
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15.7. Предложение на Мария Димитрова – обсъждане на водоснабдяването 

на жк. „Изгрев“. 
 

Резултати от гласуването: за -13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

  

Писмо от „Текстилно рециклиране“ АД с рег. № 

РД21014921ВН/20.07.2021г., относно искане за сключване на договор и 

съвместна работа в областта на разделното събиране на отпадъци от обувки и 

текстил на територията на община Варна. 

Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“ с рег. № РД21014921ВН-003ВН/11.08.2021г. 

 

Цветомир Димитров – изпълнителен директор на „Текстилно 

рециклиране“ АД направи кратка презентация относно дейността на 

организацията за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от обувки и 

текстил, приложена към протокола.  

  

След проведени дебати Председателят на Комисията подложи на гласуване 

процедурното предложение на г-н Мартин Златев за прекратяване на дебатите с 

уточнението всичко до договора да се разгледа на заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 
 

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

предложението се приема. 

 

Христо Атанасов подложи на гласуване предложението Комисията да даде 

положително становище на писмо от „Текстилно рециклиране“ АД и да го 

насочи към Кмета на община Варна, за действия по компетентност.  

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Молба от инж. Продан Щерев – главен изпълнителен директор на „Чайка“ 

АД с рег. № ИИБ21000630ВН/25.02.2021 г., относно искане да се изгради тротоар 

и улично осветление в участъка на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Атанас 

Москов“ до Картонажна фабрика. 

2.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ21000630ВН-

002ВН/08.07.2021г. 
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Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ запозна 

членовете на Комисията с постъпилото становище от дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“.  

  

След проведени дебати Комисията препраща към район „Владислав 

Варненчик“ с препоръка при възможност компрометирания участък да 

бъде включен в списъци за „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни 

съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за 

нуждите на община Варна на територията на район „Владислав 

Варненчик““. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Жалба от Инициативен комитет от граждани с рег. № 

ОС21000178ВН/06.04.2021 г., относно искане за запазване на детска площадка и 

спортно игрище. 

3.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000178ВН-

002ВН/01.07.2021г. 

3.2. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000178ВН-003ВН/08.07.2021г.  

 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ обясни, че 

част от съоръженията на детската площадка са демонтирани, защото са опасни. 

Той поясни, че терените, на които се намира детската и спортна площадка са 

държавна собственост, поради което община Варна не може да инвестира 

средства в чужда собственост. 

 

Председателя на Комисията поиска от общинската администрация да 

предостави протоколът удостоверяващ, че съоръженията са опасни, за да може 

да бъде изпратен до жалбоподателя ведно с отговора на дирекцията.  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Жалба от Боряна Ангелова и Анатолий Ангелов – граждани с рег. № 

ОС21000270ВН/31.05.2021 г., относно проблем с контейнер за смет. 

4.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000270ВН-003ВН/08.07.2021г. 

 

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

среда“ обясни, че е извършена проверка по сигнала, на която е установено, че 

контейнерът за смет е на определено разстояние от жилищната сграда, 

обслужван е по график и около него е почистено. Според него жалбата е подаден 

малко преди фирмата да мине и да почисти. 
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Председателят на Комисията поиска от общинската администрация да 

установи дали точно там е точката за поставяне на този контейнер. В случай, че 

точката не е там контейнерът незабавно да бъде изместен, ако се установи, че 

точката е там отново да бъде изместен. 

 

Комисията изпраща писменото становище от инж. Тодор Колев – 

директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ до 

жалбоподателя.  

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Жалба от Валентина Миленкова – гражданин с рег. № ЗК21000129ВН – 

019ВН/10.06.2021 г., относно изграждане и въвеждане в експлоатация на улична 

битова и улична дъждовна канализация в комплекс „Каравела Грийн Парк“. 

5.1. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник-кмет на община Варна с 

рег. № ЗК21000129ВН-023ВН/19.07.2021г. 

 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ разясни, че 

основния проблем там е липсата на пътна връзка, която да свързва ул. „Васил 

Чекаларов“ с комплекс „Каравела Грийн Парк“, той обясни, че община Варна 

има сключен тристранен договор с инвеститор – „Каравела Грийн Парк“, с 

проектант и общината, като възложител, но към момента не е представен проекта 

за пътна връзка, който ще даде и решение за укрепване на водопроводите и 

канализацията и тяхната защита.   

 

Комисията изпраща писменото становище от  инж. Христо Иванов – 

заместник-кмет на община Варна до жалбоподателя.  

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Писмо от Мария Димитрова – гражданин с рег. 

№РД21012631ВН/21.06.2021 г., относно презастрояване на град Варна. 

 6.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21012631ВН-002ВН/08.07.2021 

г. 

 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ разясни, че 

има изпратен отговор до заявителя и информира членовете на Комисията с 

писмения отговор от дирекцията, като го изчете.  

 

Комисията изпраща писменото становище от инж. Петър Гърбузов – 

директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ до 

заявителя.  
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СЕДМА ТОЧКА 

 

Заявление от Инициативен комитет с рег. № РД16012519ВН-

012ВН/27.04.2021 г., относно събиране на подписи с искане за подобряване 

живота на хората живущи в СО „Боровец“. 

7.1.  Писмо инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД16012519ВН-015ВН/29.06.2021г. 

7.2. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД16012519ВН-019ВН/17.08.2021 

г. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ обясни, че 

Мартин Златев – вносител на заявлението е получил отговор, в който е написано 

какво е свършено от 2016 година досега. Той обеща да се проведат разговори с 

представители на енергоразпределителната компания  и в случай че получат 

принципно съгласие от тях и в зависимост от това с какви средства разполагат 

ще направят така, че да бъде поставено осветление. 

 

Христо Атанасов – председател на комисията поиска от представителите 

на администрацията да информират него или гражданите, на какъв етап са 

преговорите и дали има съгласие от управителя. 

 

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

среда“ изрази желание да се изгради площадка, на която гражданите да 

изхвърлят стари мебели и други подобни, но проблемът е в общинския имот, на 

който да се осъществи това. Той помоли за съдействие, за да получи съгласие да 

използва общинския имот, тъй като без него не може да се проведе процедурата 

за изграждане на площадка.   

 

Христо Атанасов – председател на комисията предложи администрацията 

да изпрати писмо до Комисията и се ангажира в качеството си на председател да 

го препрати до дирекция „Общинска собственост, икономка и стопански 

дейности“, за да се попита има ли такъв имот.  

  

ОСМА ТОЧКА 

 

Сигнал от Стела Николова – гражданин с рег. № 

СИГ21003350ВН/30.06.2021г., относно обществена поръчка с предмет 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

8.1. Писмо от инж. Звездин Стоилков – директор на ОП „Инвестиционна 

политика“ с рег. № ОС21000323ВН-001ИП-001ВН/08.07.2021г. 

 

Христо Атанасов – председател на Комисията поиска Тодор Колев – 

директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ да изготвят 
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писмено становище до Комисията, за да може да бъде изпратен пълен отговор 

към вносителя. 

 

След проведени дебати Комисията взе следното решение:  

На следващо заседание администрацията да предостави старите и новите 

договори, като съветниците ще се запознават с тези договори срещу декларация 

за конфиденциалност, като в декларацията да бъдат точно посочени, кои 

параметри са обект на конфиденциалност, ако има такива. 
 

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

предложението се приема. 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от директори на училища с рег. № РД21009508ВН/11.05.2021 г., 

относно затруднения във функционирането на организациите на бюджетна 

издръжка, след въвеждане на почасово платено паркиране. 

9.1. Писмо от инж. Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги 

и синя зона“ с рег. №  РД21009508ВН-002ВН/20.08.2021г.  

 

Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“ заяви 

че ръководството на общинското предприятие е против осигуряване  на места 

пред училища, като се позова на Наредбата за организация на движението на 

територията на община Варна, съгласно която не може да се дадат такива места 

за паркиране.  

 

Комисията изпраща писменото становище от инж. Бисер Борисов – 

директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“ до заявителите. 

   

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България с 

рег. № РД21015116ВН/22.07.2021г., във връзка с жалба от Венелин Вандов 

относно съдействие за разширяване на възможностите за паркиране в синя зона. 

10.1. Писмо от инж. Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги 

и синя зона“ с рег. №  РД21015116ВН-002ВН/20.08.2021г. 

 

Бисер Борисов – директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“  

докладва на членовете на Комисията предоставеното писмено становище, във 

връзка с писмото от Омбудсманът на Република България, приложено към 

протокола. 

 

Комисията изпраща писменото становище от инж. Бисер Борисов – 

директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“ до заявителя.   
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Заявление от СНЦ "Отворен обществен съвет на протестиращите" и СНЦ 

„Регионален съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса – Варна“ с рег. 

№ РД21015021ВН/21.07.2021г., относно искане за създаване на  ОП „Зелена 

система и чистота на въздуха“. 

 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ обясни, че 

заявлението е получено в дирекцията и се разглежда. Той уточни, че вече 

съществува общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, 

което отговаря за поддръжка на Морската градина и детските площадки на 

територията на община Варна. 

 

Христо Атанасов – председател на Комисията поиска от господин Тимов 

да изпрати писмен отговор до Комисията, за да може да отговори на заявителя. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писмо от Бистра Иванова – гражданин и домоуправител с рег. № 

ИИБ21002733ВН-001ВН/30.07.2021г., относно искане за благоустрояване на 17-

ти микрорайон, кв. „Левски“. 

Христо Атанасов – председател на Комисията обясни, че ще се организира 

среща, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани страни ведно с 

администрацията, за да може да се дадат конкретни отговори.   

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Питане от Александър Лиманов – гражданин с рег. № 

РД21005218ВН/11.03.2021г., относно искане да бъде изградена светофарна 

уредба в район „Аспарухово“. 

13.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21005218ВН-002ВН/25.08.2021г. 

 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ обясни, че 

ежегодно община Варна пуска писмо към Министерството на вътрешните 

работи, което съгласно приложение към Наредба № 5 Министерството и КАТ 

отговарят с писмо, в което са упоменати участъци с повишено ниво на 

пътнотранспортни произшествия. Той каза, че е направено запитване към сектор 

„Пътна полиция“ за посоченото в питането кръстовище, като уточни, че към този 

момент няма отговор дали има повишена концентрация на ПТП, това е и 

причината да не са предвидени средства в бюджета за поставяне на светофарна 

уредба.  
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Христо Атанасов – председател на Комисията, след проведени дебати 

предложи до следващата седмица администрацията да предостави всички 

документи по преписка. 

  

Комисията изпраща писменото становище от инж. инж. Петър 

Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ до заявителя.   

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Писма от кметовете на петте района във връзка с Наредба за условията и 

реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ, а 

именно: 

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

ОС21000386ВН-003ВН/10.08.2021г. 

14.2. Писмо от Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“ с рег. № 

ОС21000388ВН-002АС-001ВН/13.08.2021г. 

14.3. Писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № 

ОС21000384ВН-003ВН/12.08.2021г. 

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

ОС21000385ВН-003ВН/09.08.2021г.  

14.5. Писмо от Николай Костадинов – кмет на район „Владислав 

Варненчик“ с рег. № ОС21000387ВН-002ВЛ-001ВН/09.08.2021г. 

 

След проведени дебати, Христо Атанасов – председател на Комисията 

поиска от представителите на районните администрации да предоставят  

писмено своите въпроси, казуси и предложения как да бъде коригирана 

Наредбата, за да бъдат запознати членовете на Комисията с проблемите, които 

среща администрацията. Той изрази своето лично становище, че корекция се 

налага в срокът, защото според него срока на действие на подзаконов нормативен 

акт в случая Наредбата, трябва да е с обхват на мандата на съвета т.е. до четири 

години.  

  

ТОЧКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ. 

 

15.1. Искане от Стела Николова с рег. № ОС21000143ВН/24.03.2021г., 

относно наличие на строителни отпадъци и липса на контейнери за битови 

отпадъци в кв. „Максуда“.  

15.1.1. Писмо от Тодор Колев – директор на дирекция Екология и опазване 

на околната среда“ с рег. № ОС21000143ВН – 003ВН/30.03.2021г. 

15.1.2. Писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № № 

ОС21000143ВН – 001ВН – 003ВН/10.05.2021г. 
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Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ докладва на членовете на Комисията предоставеното писмено становище, 

във връзка с искането от Стела Николова, приложено към протокола. 

 

Комисията разгледа за сведение писмата, а именно: 

15.2. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000398ВН – 001ВН/13.08.2021., 

относно предоставяне на информация.  

15.3. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник – кмет на община Варна с 

рег. № РД21013855ВН – 005ВН/06.08.2021г. във връзка с предложение от 

граждани, относно реализация на проект свързан с благоустрояване и 

облагородяване на 17 м.р.  

15.4. Писмо от инж. Христо Иванов – заместник – кмет на община Варна с 

рег. № РД21015846ВН-001ВН/06.08.2021г. във връзка с подписка от граждани 

срещу поставяне на беседки, пейки и други елементи за игра.  

15.5 Предложение на Мария Димитрова – обсъждане отваряне на пътеката 

към моста на ул. „Подвис“; 

15.6. Предложение на Мария Димитрова – обсъждане поставяне на 

осветление на детска площадка зад блок на ул. „Алеко Константинов“ № 23, зад 

Районен съд град Варна; 

15.7. Предложение на Мария Димитрова – обсъждане на водоснабдяването 

на жк. „Изгрев“. 

 

 

Край на заседанието:14:00 ч. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

  _________________                                               __________________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Мария ДОМУСЧИЕВАВ/ 


