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 ПРОТОКОЛ 

№ 7 
 

Днес 07.12.2021 г. 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; 

Даниел Николов; 

Иван Иванов; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Николай Костадинов; 

Николай Почеканов; 

Светлан Златев; 

Стефан Станев; 

Стоян Попов; 

Щериана Иванова. 

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

опазване на околната среда“, Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Тихомир Тимов – началник 

отдел „Общинска инфраструктура“ към дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“, Андрей Иванов - ст. специалист „Участъков техник“ към 

кметство Звездица.   
 

Заседанието откри председателят на ПК „Благоустройство и комунални 

дейности“ – Христо Атанасов. Преди да започне разглеждане и обсъждане на 

така предложения дневен ред той представи информация за ново постъпили 

преписки не включени в дневния ред поради късната дата на постъпване, 

приключени преписки с изпратен отговор до заявителя, както и информация за 

неполучени от гражданите отговори на техни жалби. 
 

Заседанието продължи с обсъждане на така предложения дневния ред, по 

който бяха предложени следните промени: 

Николай Капитанов предложи в т. Допълнителни да се включи нова точка, 

а именно: 

16.4. Жалба от живущи в СО „Кочмар“ с рег. № 

РД21024917ВН/02.12.2021г., относно строителни дейности за водопровод и 

битова канализация. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване направеното от г-н 

Николай Капитанов предложение за допълнение в дневния ред. 
 

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

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

подложи на гласуване дневния ред с така направеното предложение за 

допълнение, а именно  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Христо Атанасов – общински съветник 

при Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000523ВН/16.11.2021, относно 

съвместна работа в областта на разделно събиране на отпадъци на територията 

на община Варна. 

2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна 

с рег. № РД21022728ВН/02.11.2021 г., относно проект на Наредба за управление 

на отпадъците на територията на община Варна.    

3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна 

с рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г., относно приемане на дългосрочна и 

краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на територията на община Варна 2021 – 2030 г. 

4. Разглеждане на сигнал от г-жа Стела Николова с рег. № РД 

21021300ВН/15.10.2021 г., относно неработеща обществена чешма за минерална 

вода до „Дом Младост“.   

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

на околната среда“ с рег. № РД21021300ВН-002ВН/26.10.2021г. 

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

околната среда“ с рег. № РД21021300ВН-004ВН/11.11.2021 г.  

5. Разглеждане на писмо от Църковно Настоятелство при храма „Св. 

Петка“ с рег. № РД21001737ВН-001ВН/17.09.2021 г., относно искане да бъде 

подменена тротоарната настилка около църковната сграда.   

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21001737ВН-005ВН/12.11.2021г. 

6. Разглеждане на искане от жители на кв. „Бриз“ с рег. № 

РД21019861ВН/28.09.2021г., относно изсичане на гората и строителство в УПИ 

XXXVI-630, вк. 30 по План на 21-ви м.р., град Варна.  

6.1. Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ с рег. № 

РД21019861ВН-002ВН/13.10.2021г. 

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

РД21019861ВН-002ВН-003ВН/25.10.2021 г. 

7. Разглеждане на протестна подписка от г-жа Мариана Динева с рег. № 

ОС21000431ВН/07.09.2021г., относно поставяне на възпоменателен кръст на 

входа на село Звездица.   

7.1. Писмо от Станислава Христова – кмет на кметство Звездица с рег. № 

ОС21000431ВН-001ВН-003ВН/17.09.2021г. 

7.2. Писмо от Тодор Иванов – заместник-кмет на община Варна с рег. № 

ОС21000431ВН-002ВН/16.09.2021 г. 
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7.3. Писмо от Христо Иванов – заместник-кмет на община Варна с рег. № 

ОС21000431ВН-005ВН/28.09.2021г. 

7.4. Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" с рег. № 

ОС21000431ВН-006ВН/05.11.2021 г. 

8. Разглеждане на заявление от г-н Валентин Ташков с рег. № 

РД21018254ВН/03.09.2021г., относно поставяне на контейнери за смет от нов тип 

на ул. „д-р Кирил Йорданов“. 

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

на околната среда“ с рег. № РД21018254ВН-002ВН/14.09.2021г.   

9. Разглеждане на заявление от г-н Росен Димитров с рег. № 

РД21003196ВН-002ВН/08.09.2021 г., относно проблем с контейнер за смет. 

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

на околната среда“ с рег. № РД21003196ВН-007ВН/20.09.2021 г.   

10. Разглеждане на заявление от г-жа Милена Шиновска с рег. № 

ОС21000422ВН/25.08.2021г., относно искане за ремонт на тротоарна настилка на 

ул. „Чинар“ № 13. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000422ВН-

002ВН/30.11.2021г. 

11. Разглеждане на молба от г-н Георги Георгиев – председател на ГД 

„Акчелар инфраструктура 2020“ с рег. № ОС21000430ВН/03.09.2021г., относно 

финансиране свързано с благоустрояване инфраструктурата в СО „Акчелар“.   

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000430ВН-

003ВН/02.12.2021г.   

12. Разглеждане на писмо от наематели и собственици на обекти находящи 

се на ул. „Перла“, Западна промишлена зона с рег. № ОС21000504ВН/29.10.2021 

г., относно спешна необходимост от рехабилитация на улицата. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000504ВН-

004ВН/30.11.2021г. 

13. Разглеждане на писмо от собственици на имоти, хотели, търговски 

обекти и жилищни сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 

град Варна, рег. № РД21022775ВН/02.11.2021 г., относно изграждане на 

кръстовище. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022775ВН-003ВН/30.11.2021г. 

14. Разглеждане на писмо от собственици на имоти, хотели, търговски 

обекти и жилищни сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 

град Варна с рег. № РД21022950ВН/04.11.2021 г., относно осигуряване на 

финансиране за реконструкция на водопроводи в комплекса. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022950ВН-003ВН/30.11.2021г.  
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15. Разглеждане на писмо от собственици на имоти, хотели, търговски 

обекти и жилищни сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 

град Варна с рег. № РД21022957ВН/04.11.2021 г., относно ремонт и обновяване 

на уличното и алейно осветление  в комплекса.   

16. Допълнителни. 

16.1. Докладна записка от Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

РД21022140ВН/27.10.2021 г., относно благоустрояване на междублоково 

пространство в 17 м.р., район „Приморски“ по сключен договор за кредит с 

„Фонд Флаг“ ЕАД. 

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

на околната среда“ с рег. № ОС21000519ВН-001ВН/23.11.2021 г., във връзка със 

становище относно извършване на дейности с отпадъци от „Хюманита ССВ“ 

ЕООД. 

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

ОС21000470ВН-003ВН/26.10.2021 г., относно поставяне на съоръжения в имот 

находящ се на ул. „Ген. Георги Попов“, град Варна. 

16.4. Жалба от живущи в СО „Кочмар“ с рег. № 

РД21024917ВН/02.12.2021г., относно строителни дейности за водопровод и 

битова канализация.  
  

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
  

Предложение от Христо Атанасов – общински съветник при Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС21000523ВН/16.11.2021, относно съвместна работа в 

областта на разделно събиране на отпадъци на територията на община Варна. 

 

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

среда“ обясни, че тези системи за разделно събиране на отпадъци разтоварват 

финансово общината, тъй като в обратния случай се изпращат в депо, където се 

плаща. Според него по отношение на „Хюманита ССВ“ ЕООД е извършено 

самоуправство, когато става въпрос за общинска собственост, като са поставени 

контейнери под егидата на БЧК-Варна, което не кореспондира с добрите 

практики, защото дрехите не се използват за хуманитарни цели, а се продават на 

вторичния пазар или се преработват в парцали. В заключение той подчерта, че 

колкото повече системи за разделно събиране има толкова по – малко общината 

ще заплаща по отношение на управление на отпадъците, тъй като общината няма 

финансови ангажименти. 

 

 Мартин Златев отбеляза, че при обсъждане на договора ще има проблеми 

и предложи точката да бъде оттеглена, за да се разгледа и от правна комисия.  
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Председателят на комисията обясни, че все още няма сформирана правна 

комисия и може да не бъде свикана още много дълго време, той подложи на 

гласуване предложението направено от г-н Мартин Златев, точката да бъде 

оттеглена.  
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

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

РД21022728ВН/02.11.2021 г., относно проект на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Варна.  

 

Мартин Златев съобщи, че се е запознал с проектът на Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Варна и е подготвил 

няколко предложения за промяна, които са: 

1. В чл. 11 да отпадне ал. 5, тъй като се дублира с ал. 4; 

2. В чл. 12, ал. 1 в края на текста на т. 6 се поставя запетая и се добавя 

„както и да възстановят за своя сметка нарушената в следствие на почистването 

инфраструктура“; 

3. Глава Втора, Раздел I и навсякъде в наредбата, където е записана думата 

„контейнери“ да се чете „подземни и надземни контейнери“; 

4. По отношение на санкциите на едноличните търговци и юридическите 

лица се налага имуществена санкция в случаите, когато не създават условия за 

изпълнение на изискванията съгласно чл. 41, ал. 6, чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52 и чл.58. 

   

Венцислав Сивов направи предложение към г-н Мартин Златев да входира 

в деловодството на общината направените от него предложения за промяна в 

наредбата, за да може те да се разгледат и обсъдят на заседание на Общинския 

съвет. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване първото предложение 

направено от г-н Мартин Златев, а именно: да отпадне ал. 5 от чл. 11, поради 

това, че се дублира с ал. 4 от същия член. 
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване процедурното 

предложението направено от г-н Венцислав Сивов, а именно: направените от        

г-н Мартин Златев предложения за изменение и допълнение в Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Варна да бъдат входирани 

в писмена форма до Председателя на общинския съвет, за да може да се 

разгледат. 
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 Резултати от гласуването: за - 12; 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. 13, т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 79 от Административно – процесуален кодекс и 

по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД21022728ВН/02.11.2021 

г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Варна, приета с Решение № 515-7(13)/29.09.2016 г., изм. 

- Решение № 15898/19.12.2018 г., постановено по адм. дело № 5466/2018 г. по 

описа на Върховен административен съд, Шесто отделение, влязло в законна 

сила на 19.12.2018 г., изм. - Решение № 30/13.01.2020г., постановено по адм. дело 

№ 1950/2019 г. по описа на Административен съд - Варна, Шести състав. 

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

самоуправление и местната администрация Общински съвет – Варна приема 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна, съгласно 

приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се – 5, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

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

РД21023706ВН/12.11.2021 г., относно приемане на дългосрочна и краткосрочна 

програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на територията на община Варна 2021 – 2030 г. 

 

Председателят на комисията обясни, че чисто правно двете програми са 

нормативни актове, които трябва да бъдат подложени на гласуване по отделно и 

предложи следния проект за решение: 

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

местната администрация и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закон за енергията от 

възобновяеми източници и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21023706ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – Варна приема: 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община Варна 2021 – 

2030 г. /ДПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 1; 
 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община Варна 2021 – 

2023 г. /КПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 2. 
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Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Сигнал от г-жа Стела Николова с рег. № РД 21021300ВН/15.10.2021 г., 

относно неработеща обществена чешма за минерална вода до „Дом Младост“.   

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

околната среда“ с рег. № РД21021300ВН-002ВН/26.10.2021г. 

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

околната среда“ с рег. № РД21021300ВН-004ВН/11.11.2021 г.  

 

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

в момента чешмата попада в имот частна собственост, всички активи 

включително и помпата са собственост на бившия „Дом Младост“. Той уточни, 

че каптаж  /минералния източник/ се намира в двора на Пфое Мол и е 

изключително държавна собственост. Каза още, че е отправено предложение до 

район „Младост“ да се проучи възможността да се премахне преместваем обект 

находящ се на ъгъла между ул. „Вярност“ и бул. „Сливница“, като на негово 

място да се изгради нова чешма, а около нея да се обособи кът за отдих. Г-н 

Тимов отбеляза, че помпата ще бъде подменена, тъй като тя е служила за 

захранване не само за чешмата, но и за басейна, част от тръбопровода ще бъде 

запазен, а новоизградената чешма ще бъде свързана с битовата канализация, 

която вече съществува.  

 

След проведени дебати Комисията разгледа за сведение писмото, като 

поиска от общинската администрацията да внесе до Председателя на 

общинския съвет разбивка на това, колко ще струва и колко време ще 

отнеме за осъществяване на съоръжението. 

 

ПЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от Църковно Настоятелство при храма „Св. Петка“ с рег. № 

РД21001737ВН-001ВН/17.09.2021 г., относно искане да бъде подменена 

тротоарната настилка около църковната сграда.   

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21001737ВН-005ВН/12.11.2021г. 

 

След проведени дебати и по предложение на г-н Мартин Златев бе 

поискано от общинската администрацията да се направи количествено-

стойностна сметка и да бъде заложено в Бюджет 2022 г. 
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ШЕСТА ТОЧКА 
 

Искане от жители на кв. „Бриз“ с рег. № РД21019861ВН/28.09.2021г., 

относно изсичане на гората и строителство в УПИ XXXVI-630, вк. 30 по План на 

21-ви м.р., град Варна.  

 1. Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ с рег. № 

РД21019861ВН-002ВН/13.10.2021г. 

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

РД21019861ВН-002ВН-003ВН/25.10.2021 г. 
  

Комисията приема искането от жителите на кв. „Бриз“ за сведение. 

 

СЕДМА ТОЧКА 
 

Протестна подписка от г-жа Мариана Динева с рег. № 

ОС21000431ВН/07.09.2021г., относно поставяне на възпоменателен кръст на 

входа на село Звездица.   

 1. Писмо от Станислава Христова – кмет на кметство Звездица с рег. № 

ОС21000431ВН-001ВН-003ВН/17.09.2021г. 

 2. Писмо от Тодор Иванов – заместник-кмет на община Варна с рег. № 

ОС21000431ВН-002ВН/16.09.2021 г. 

 3. Писмо от Христо Иванов – заместник-кмет на община Варна с рег. № 

ОС21000431ВН-005ВН/28.09.2021г. 

 4. Писмо от арх. Десислава Борисова – директор на дирекция 

„Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" с рег. № 

ОС21000431ВН-006ВН/05.11.2021 г. 

 

Андрей Иванов - ст. специалист „Участъков техник“ към кметство 

Звездица обясни, че проектът и видът на кръста е съгласуван с Църковното 

настоятелство в кв. „Аспарухово“ и във Варна, като уточни, че кръста не е руски 

и е стоял на шапките на всички наши опълченци. Г-н Иванов отговори на 

зададени въпроси от членовете на Комисията. 
 

Комисията приема протестна подписка от г-жа Мариана Динева за 

сведение. 

 

ОСМА ТОЧКА 
 

 Заявление от г-н Валентин Ташков с рег. № РД21018254ВН/03.09.2021г., 

относно поставяне на контейнери за смет от нов тип на ул. „д-р Кирил 

Йорданов“. 

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

околната среда“ с рег. № РД21018254ВН-002ВН/14.09.2021г.  
 

 Комисията приема заявлението от г-н Валентин Ташков за сведение. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

 Заявление от г-н Росен Димитров с рег. № РД21003196ВН-

002ВН/08.09.2021 г., относно проблем с контейнер за смет. 

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

околната среда“ с рег. № РД21003196ВН-007ВН/20.09.2021 г.  
 

Комисията приема заявлението от г-н Росен Димитров за сведение. 

  

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Заявление от г-жа Милена Шиновска с рег. № ОС21000422ВН/25.08.2021г., 

относно искане за ремонт на тротоарна настилка на ул. „Чинар“ № 13. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000422ВН-

002ВН/30.11.2021г. 
  

 Комисията приема заявлението от г-жа Милена Шиновска за 

сведение. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Молба от г-н Георги Георгиев – председател на ГД „Акчелар 

инфраструктура 2020“ с рег. № ОС21000430ВН/03.09.2021г., относно 

финансиране свързано с благоустрояване инфраструктурата в СО „Акчелар“.  

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000430ВН-

003ВН/02.12.2021г.   
 

Комисията приема молбата от г-н Георги Георгиев за сведение. 
 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от наематели и собственици на обекти находящи се на ул. „Перла“, 

Западна промишлена зона с рег. № ОС21000504ВН/29.10.2021 г., относно 

спешна необходимост от рехабилитация на улицата. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС21000504ВН-

004ВН/30.11.2021г. 
  

Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“ отговори на въпроси зададени от членовете на 

Комисията. След проведени дебати Комисията приема писмото за сведение. 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от собственици на имоти, хотели, търговски обекти и жилищни 

сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, рег. № 

РД21022775ВН/02.11.2021 г., относно изграждане на кръстовище. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022775ВН-003ВН/30.11.2021г. 

 

Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ обясни, че има подробен устройствен план влязъл в сила, както 

и процедура за избор на изпълнител за проектиране на обекта и се надява да бъде 

включен в Бюджета на община Варна за 2022 г. за реализация. 
 

Комисията приема писмото за сведение. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от собственици на имоти, хотели, търговски обекти и жилищни 

сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна с рег. № 

РД21022950ВН/04.11.2021 г., относно осигуряване на финансиране за 

реконструкция на водопроводи в комплекса. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022950ВН-003ВН/30.11.2021г.  
 

Комисията приема писмото за сведение. 

  

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

  

 Писмо от собственици на имоти, хотели, търговски обекти и жилищни 

сгради на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна с рег. № 

РД21022957ВН/04.11.2021 г., относно ремонт и обновяване на уличното и алейно 

осветление в комплекса.  
 

Комисията приема писмото за сведение. 

 

ТОЧКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
 

 1. Докладна записка от Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

РД21022140ВН/27.10.2021 г., относно благоустрояване на междублоково 

пространство в 17 м.р., район „Приморски“ по сключен договор за кредит с 

„Фонд Флаг“ ЕАД. 
 

Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура 

и благоустрояване“ отговори на въпроси зададени от членовете на 

Комисията. След проведени дебати Комисията приема писмото за сведение. 
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2. Писмо от Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“ с рег. № ОС21000519ВН-001ВН/23.11.2021 г., във връзка със 

становище относно извършване на дейности с отпадъци от „Хюманита ССВ“ 

ЕООД. 
 

Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“ отговори на въпроси зададени от членовете на Комисията. 

След проведени дебати Комисията приема писмото за сведение. 

 

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

ОС21000470ВН-003ВН/26.10.2021 г., относно поставяне на съоръжения в имот 

находящ се на ул. „Ген. Георги Попов“, град Варна. 
  

Комисията приема писмото от Петя Проданова – кмет на район 

„Приморски“ за сведение. 

 

 4. Жалба от живущи в СО „Кочмар“ с рег. № РД21024917ВН/02.12.2021г., 

относно строителни дейности за водопровод и битова канализация.  
 

След проведени дебати Комисията приема жалбата за сведение и 

възлага на общинската администрация да извърши проверка на случая и до 

заседание на Общинския съвет- Варна да предостави информация. 
 

 

  

 

Край на заседанието:13:15 ч. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

____________________                                     ______________________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Мария ДОМУСЧИЕВАВ/ 


