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 ПРОТОКОЛ 

№ 8 
 

Днес 16.03.2022 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; 

Даниел Николов; 

Иван Иванов; 

Мартин Златев; 

Николай Капитанов; 

Николай Костадинов; 

Николай Почеканов; 

Светлан Златев; 

Стоян Петков; 

Стефан Станев; 

Щериана Иванова. 

 

Отсъстваха: Венцислав Сивов; 

   Стоян Попов. 

 

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“, Евгени Орманлиев – началник отдел „Общинска 

собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“, Бранимир Няголов – главен инспектор в отдел 

„Контрол по търговската дейност и туризма“ към дирекция „Управление на 

сигурността и контрол на обществения ред“, Елица Ботева – управител на 

„Обреди“ ЕООД, Младен Иванов – директор на ОП “Общински паркинги и 

синя зона”, Калин Илиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“ към район „Приморски“. 

 

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: 
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Председателят на Комисията предложи в т. Допълнителни да се 

включи нова точка, а именно: 

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

РД22005599ВН/16.03.2022г., относно разходване на средства от месечните 

обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 

2020 г., 2021 г., 2022 г. и за изпълнение ангажиментите на община Варна по 

споразумение сключено с община Аксаково.  

 

Мартин Златев предложи да бъде включена нова точка в дневния ред, 

където да се обсъди проблема с паркиране на автомобили на украинските 

граждани в Синя зона.   

 

Председателят на Комисията предложи проблемът поставен от г-н 

Златев да бъде обсъден в точка трета от дневния ред. Във връзка с това 

господин Атанасов информира членовете на Комисията с предложението от 

групата общински съветници на „Демократична България“ с рег. № 

РД22004708ВН/04.03.2022г., относно бежанската вълна, като го изчете. Той 

уточни, че предложението е за информация, тъй като трябва да има 

конкретно предложение, както и да се предвидят средства. 

  

Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“  

подложи на гласуване дневния ред с така направените предложения за 

допълнение, а именно  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

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

Варна с рег. № РД21002710ВН-005ВН/11.01.2022г., относно приемане на 

„Програма за енергийна ефективност на община Варна 2021-2030г.“. 

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

Варна с рег. № РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022г., относно 

благоустрояване около храм "Свети пр. мчк. Прокопий Варненски", 

изграден в УПИ I за църква, кв.864,14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за 

озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул.“Отец 

Паисий“, гр. Варна. 

3. Разглеждане на предложение от Марица Гърдева – общински 

съветник с рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021 г., относно изменение и 

допълнение в Наредба за организация на движението на територията на 

община Варна. 

4. Разглеждане на писмо от г-жа Мария Димитрова с рег. № 

ИИБ18000489ПР-004ВН/20.12.2021г., относно инфраструктурни проблеми 

в квартал „Изгрев“. 
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4.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ18000489ПР-

007ВН/21.01.2022г. 

5. Разглеждане на писмо от г-н Олег Калдерон – председател на 

Регионална организация на евреите „Шалом“-Варна с рег. № 

РД21025507ВН/09.12.2021г., относно проблеми по извозването на отпадъци 

в Централен гробищен парк Варна. 

5.1. Писмо от Елица Ботева – управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № 

РД21025507ВН-003ВН/12.01.2022г. 

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

опазване на околната среда“ с рег. № РД21025507ВН – 005ВН/02.02.2022 г.  

6. Разглеждане на писмо от инж. Антон Манолов – изпълнителен 

директор на „Поддържане чистотата на морските води“ АД – Варна, с рег. 

№ РД21026741ВН/22.12.2021г., относно молба за предприемане на спешни 

мерки за извършване на основен ремонт на път находящ се в Южна 

промишлена зона. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21026741ВН-

002ВН/18.01.2022г.   

7. Разглеждане на подписка от г-н Марин Урумов – председател на 

инициативен комитет в село Константиново с рег. № 

РД22001147ВН/20.01.2022г., относно искане за изграждане на 

пречиствателна станция и канализация в селото. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД22001147ВН-

004ВН/07.02.2022г.  

8. Разглеждане на сигнал от група общински съветници на ПП 

„Възраждане“ с рег. № СИГ22000075ВН/06.01.2022г., относно лошо 

състояние на пешеходна зона.  

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № СИГ22000075ВН-

003ВН/11.02.2022г.  

9.  Разглеждане на предложение от група общински съветници на ПП 

„Възраждане“ с рег. №РД22001326ВН/24.01.2022 г., относно искане да 

бъдат подменени кошове за боклук на места за обществено ползване, поради 

нарушената им цялост.  

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

опазване на околната среда“ с рег. №РД22001326ВН-002ВН/02.02.2022г. 

10. Разглеждане на писмо от г-н Михаил Контаров с рег. № 

ОС21000534ВН/25.11.2021г., относно кампания за събиране на дрехи и 

обувки. 

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

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000534ВН-002ВН/21.12.2021г.  
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11. Разглеждане на жалба от г-н Константин Шотов с рег. № 

РД20015212ВН-002ВН/31.01.2022 г., относно проблеми със сметосъбиране 

и сметоизвозване между ул. „Пушкин“ и ул. „Петко Каравелов“.  

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

опазване на околната среда“ с рег. № РД20015212ВН-004ВН/23.02.2022г. 

12. Разглеждане на две предложения от г-н Стилиян Йотов с рег. № 

РД22000499ВН/11.01.2022г. и рег. №РД22000499ВН-001ВН/12.01.2022г., 

относно облагородяване на район.  

12.1. Писмо от Александър Драгнев – директор на дирекция 

„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ с рег. № 

РД22000499ВН-003ВН/16.02.2022г.    

13. Разглеждане на писмо от г-н Румен Калчев – управител на „Руник“ 

ООД с рег. № РД21019008ВН-001ВН/21.01.2022 г., относно лошо състояние 

на инфраструктурата в 17-ти микрорайон. 

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

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21019008ВН-

003ВН/24.02.2022г.  

14. Разглеждане на жалба от живущи в СО „Кочмар“ с рег. № 

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

битова канализация.  

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

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21024917ВН-

004ВН/28.02.2022г.   

15. Разглеждане на две писма от г-н Чавдар Нанков – началник на Второ 

РУ ОДМВР-Варна с рег. № СИГ21006947ВН/20.12.2021г. и рег. № 

СИГ21006947ВН-001ВН/20.12.2021г., относно разкриване на нови 

паркоместа в ж.к. „Чайка“. 

15.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № СИГ 

21006947ВН-006ВН/28.02.2022г.   

16. Разглеждане на искане от „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД, относно 

искане да бъде преместена автобусна спирка.  

17. Допълнителни. 

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

РД22005599ВН/16.03.2022г., относно разходване на средства от месечните 

обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 

2020 г., 2021 г., 2022 г. и за изпълнение ангажиментите на община Варна по 

споразумение сключено с община Аксаково.  

17.2. Заявление от г-н Михаил Михайлов с рег. № 

РД21019008ВН/16.09.2021 г., относно подкрепа от живущите в 17 м.р. на 

проект на община Варна за облагородяване на района. 

17.3. Докладна записка от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

РД21025628ВН/10.12.2021 г., относно преместваеми обекти попаднали в 
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обхвата на проектите за благоустрояване на междублоковите пространства 

на територията на община Варна по сключен договор за кредит с „Фонд 

Флаг“ ЕАД. 

17.4. Докладна записка от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022140ВН-

001ВН/14.12.2021г., относно благоустрояване на междублоково 

пространство в 17 м.р.      

17.4. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022140ВН-

004ВН/09.02.2022г., относно благоустрояване на междублоково 

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

„Фонд Флаг“ ЕАД. 
  

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
  

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

РД21002710ВН-005ВН/11.01.2022 г., относно приемане на „Програма за 

енергийна ефективност на община Варна 2021-2030 г.“. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 2 от 

Закон за енергийната ефективност и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21002710ВН-005ВН/11.01.2022 г., Общински съвет – 

Варна приема Програма за енергийната ефективност на община Варна 2021 

– 2030 г., съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

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

РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022 г., относно благоустрояване около храм 

"Свети пр. мчк. Прокопий Варненски", изграден в УПИ I за църква, кв. 

864,14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна 

и улична регулация на ул.“Отец Паисий“, гр. Варна. 

 

Мартин Златев заяви, че няма да подкрепи това предложение, като се 

мотивира, че прекалено много средства са дадени за благоустрояване на 

този храм. 
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След проведени дебати, Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Благоустройство и комунални дейности” дава положително 

становище, относно отпускане на средства за благоустрояване около храм 

"Свети пр. мчк. Прокопий Варненски", изграден в УПИ I за църква, кв. 

864,14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна 

и улична регулация на ул. “Отец Паисий“, гр. Варна и препраща към ПК 

„Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 6, 

предложението не се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Марица Гърдева – общински съветник с рег. № 

ОС21000555ВН/10.12.2021 г., относно изменение и допълнение в Наредба 

за организация на движението на територията на община Варна. 

 

Марица Гърдева в качеството си на вносител, представи проекта за 

решение по предложението.   

 

Младен Иванов – директор на ОП “Общински паркинги и синя зона”, 

обясни на членовете на Комисията, че предстои общинската администрация 

да предложи на общинския съвет промяна в Наредбата за организация на 

движението на територията на община Варна, той поясни, че изменението, 

което г-жа Гърдева предлага е съобразено и включено. Г-н Иванов подкрепи 

предложението на Марица Гърдева, като посочи, че на следващо заседание 

на общински съвет, когато има възможност да бъде приета Наредбата, 

решението ще бъде препотвърдено.  

 

След проведени дебати Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 53 от Закона за хората с 

увреждания и по предложение на Марица Гърдева – общински съветник с 

рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021г., Общински съвет – Варна създава нов 

чл. 34а в Наредба за организация на движението на територията на община 

Варна със следния текст: 

„чл. 34а Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с 

трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги 

ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до 

сградата по постоянен адрес на правоимащите: 

1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално 

определено и сигнализирано за тази цел място, на ППС, превозващо лица с 

трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, има 
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лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без 

използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, извършено 

протезиране на горни/долни крайници, не е в състояние да заема изправено 

положение на тялото без използването на посочените медицински изделия 

и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването 

или издръжливостта. 

2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните 

условия: да е собственост на правоимащото лице или на съпруга/та му, или 

да е съсобственост на правоимащото лице и съпруга/та му, или да е 

предоставено на правоимащото лице и/или съпруга/та му по силата на 

договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на 

договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, 

от син/дъщеря на правоимащото лице, чийто постоянен адрес е в същото 

жилище. 

3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по 

т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на 

ППС, превозващо тези лица, до сградата по постоянен адрес на 

правоимащите. 

4. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да не притежават собствен гараж, 

паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по 

постоянния си адрес. 

5. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и 

предоставяне на правото по чл. 34а са следните: 

а) заявление по образец, подадено чрез ОП „Общински паркинги и 

синя зона“ до кмета на Община Варна; 

б) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност 

или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични 

документи - за чуждите граждани; 

в) удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за 

сверяване); 

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за 

сверяване); 

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за 

движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението - 

копие и оригинал (за сверяване); 

е) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване). 

Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, 

когато намалената работоспособност е установена след навършване на 

определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст 

за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е 

навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК, В случай, че решението 

не удостоверява ползване на медицински изделия или степен на заболяване, 

лицето следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско 

изделие на името на правоимащото лице. 

https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p39828202
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p39828202
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ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е 

приложимо) - копие и оригинал (за сверяване); 

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) 

– копие и оригинал (за сверяване); 

и) декларация по образец, утвърдена от кмета на Община Варна. 

6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със 

заповед на кмета на Община Варна или оправомощено от него длъжностно 

лице за срок от три години, а когато срокът на експертното решение на 

ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до 

края на срока на експертното решение. Правото се прекратява предсрочно 

при отпадане на някое от условията за предоставянето му. 

7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са 

длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Варна, чрез 

ОП „Паркинги и синя зона“ за промяната. 

8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, 

сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 

30-дневен срок след изтичането му не са подадени нови документи за 

ползване на правото. 

9. При смяна на постоянния адрес на територията на Община Варна 

на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да 

подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране 

на новия адрес на територията на Община Варна, съответно за промяна на 

знака, указващ регистрационния номер. 

10. Кметът на Община Варна назначава комисия за разглеждане на 

подадените заявления. 

а) правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за 

назначаването й. 

б) комисията има право да изисква допълнителни документи за 

удостоверяване на обстоятелствата. 

11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на 

ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по постоянен 

адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци Д21, Т17 /брой 

места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т18.1 /указващ, че се 

извършва принудително отстраняване на ППС/ и пътна маркировка с 

изобразен международния символ на хора с трайни увреждания. 

12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на 

кмета на Община Варна за предоставяне на правото. 

13. На лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно 

и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за 

тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания, до сградата 

по постоянен адрес на правоимащите, се предоставя съгласно т. 7 от 

настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното 

пребиваване.“ 
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Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

По повод проблемът за паркиране в Синя зона на автомобили с чужда 

регистрация на хората, които бягат от войната в Украйна г-н Младен Иванов 

изрази мнение, че трябва да се намери охраняем терен или паркинг за тях,  

той отбеляза, че няма свободен общински такъв, но може да се помоли 

държавната администрация да осигури и ако се налага да се осигурят хора, 

които да охраняват паркираните там автомобили. 

 

Мартин Златев каза, че е необходимо Кмета и Областния управител да 

се срещнат и обсъдят възможността да се създаде буферен паркинг. 

 

Николай Капитанов заяви, че проблема със Синя зона е в липсата на 

адекватна информация за приходящи чужденци или хора, които имат 

чуждестранни SIM карти, как да си заплащат таксите. Според него акцента 

трябва да се постави върху рекламна кампания, която да дава информация 

на хората по какъв начин да заплащат, когато са спрели в Синя зона, той 

предложи опция да се договори с мобилните оператори в момента, в който 

навлезе в обсега на града чужденецът да получава SMS, че навлиза в Синя 

зона.  

По темата свързана конкретно с бежанците от Украйна, той каза, че 

при положение, че те ще пребивават по-дълго време, трябва да се намери 

решение, което да ги облекчи. Като предложи да се помисли върху 

възможността, след изрична регистрация в съответния статут в бежанския 

център с номера на автомобила да им се дава документ, който да бъде 

подновяван всеки месец докато приключи ситуацията, като уточни, че не е 

задължително да е безплатен, а на някаква преференциална цена, но да им 

дава правото на 24-часово пребиваване.  

 

Христо Атанасов поясни, че този проблем не може да бъде решен на 

тази комисия, според него това трябва да влезе в правомощията на 

оперативен щаб, който би трябва да бъде създаден. Той добави още, че на 

пунктовете, от които влизат бежанците в страната трябва да има 

информационна кампания по отношение на всички законови изисквания в 

тази държава.     

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Писмо от г-жа Мария Димитрова с рег. № ИИБ18000489ПР-

004ВН/20.12.2021г., относно инфраструктурни проблеми в квартал 

„Изгрев“. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ18000489ПР-

007ВН/21.01.2022г. 
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Комисията приема писмото от г-жа Мария Димитрова в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 

 

ПЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от г-н Олег Калдерон – председател на Регионална организация 

на евреите „Шалом“-Варна с рег. № РД21025507ВН/09.12.2021г., относно 

проблеми по извозването на отпадъци в Централен гробищен парк Варна. 

Писмо от Елица Ботева – управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № 

РД21025507ВН-003ВН/12.01.2022г. 

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

опазване на околната среда“ с рег. № РД21025507ВН – 005ВН/02.02.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Олег Калдерон в едно с 

постъпилите две писма от дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ и „Обреди“ ЕООД за сведение. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

Писмо от инж. Антон Манолов – изпълнителен директор на 

„Поддържане чистотата на морските води“ АД – Варна, с рег. № 

РД21026741ВН/22.12.2021г., относно молба за предприемане на спешни 

мерки за извършване на основен ремонт на път находящ се в Южна 

промишлена зона. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21026741ВН-

002ВН/18.01.2022г.   
 

Комисията приема писмото от инж. Антон Манолов в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 

 

СЕДМА ТОЧКА 
 

Подписка от г-н Марин Урумов – председател на инициативен 

комитет в село Константиново с рег. № РД22001147ВН/20.01.2022г., 

относно искане за изграждане на пречиствателна станция и канализация в 

селото. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД22001147ВН-

004ВН/07.02.2022г.  

 

Комисията приема подписката от г-н Марин Урумов в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 
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ОСМА ТОЧКА 
 

Сигнал от група общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 

СИГ22000075ВН/06.01.2022г., относно лошо състояние на пешеходна зона.  

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № СИГ22000075ВН-

003ВН/11.02.2022г. 
  

Комисията приема сигналът от групата общински съветници на 

ПП „Възраждане“ в едно с постъпилия отговор от дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ за сведение. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от група общински съветници на ПП „Възраждане“ с 

рег. №РД22001326ВН/24.01.2022 г., относно искане да бъдат подменени 

кошове за боклук на места за обществено ползване, поради нарушената им 

цялост.  

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

опазване на околната среда“ с рег. №РД22001326ВН-002ВН/02.02.2022г. 
 

Комисията приема предложението от групата общински 

съветници на ПП „Възраждане“ в едно с постъпилия отговор от 

дирекция „Екология и опазване на околната среда“ за сведение. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от г-н Михаил Контаров с рег. № ОС21000534ВН/25.11.2021г., 

относно кампания за събиране на дрехи и обувки. 

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

опазване на околната среда“ с рег. № ОС21000534ВН-002ВН/21.12.2021 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Михаил Контаров в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ за сведение. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Жалба от г-н Константин Шотов с рег. № РД20015212ВН-

002ВН/31.01.2022 г., относно проблеми със сметосъбиране и 

сметоизвозване между ул. „Пушкин“ и ул. „Петко Каравелов“.  

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

опазване на околната среда“ с рег. № РД20015212ВН-004ВН/23.02.2022 г. 
 

Комисията приема писмото от г-н Константин Шотов в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ за сведение. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Две предложения от г-н Стилиян Йотов с рег. № 

РД22000499ВН/11.01.2022г. и рег. №РД22000499ВН-001ВН/12.01.2022г., 

относно облагородяване на район.  

Писмо от Александър Драгнев – директор на дирекция „Управление 

на сигурността и контрол на обществения ред“ с рег. № РД22000499ВН-

003ВН/16.02.2022г. 

 

Калин Илиев – директор на дирекция „Устройство на територията“ 

към район „Приморски“ уточни че става въпрос за района заключен между 

ул. „Цар Асен“ и ул. „Войнишка“, северно от пазар Чаталджа. Той обясни, 

че е подготвено и изпратено до г-н Христо Иванов – заместник – кмет 

предложение с алеи, тротоари и градинки, които да се изпълнят в този 

район, каза още, че за тази година има предложение в Бюджета да се заложат 

средства за проектиране на това пространство. 

 

Христо Атанасов помоли представителите от район „Приморски“ да 

изпратят до Комисията цялата кореспонденция водена с г-н Стилиян Йотов. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от г-н Румен Калчев – управител на „Руник“ ООД с рег. № 

РД21019008ВН-001ВН/21.01.2022 г., относно лошо състояние на 

инфраструктурата в 17-ти микрорайон. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21019008ВН-

003ВН/24.02.2022г. 
 

Комисията приема писмото от г-н Румен Калчев в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
   

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

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

битова канализация.  

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21024917ВН-

004ВН/28.02.2022г.   
 

Комисията приема жалбата от живущи в СО „Кочмар“ в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 
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ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Две писма от г-н Чавдар Нанков – началник на Второ РУ ОДМВР-

Варна с рег. № СИГ21006947ВН/20.12.2021г. и рег. № СИГ21006947ВН-

001ВН/20.12.2021г., относно разкриване на нови паркоместа в ж.к. „Чайка“. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № СИГ 21006947ВН-

006ВН/28.02.2022г. 
 

Комисията приема двете писма от г-н Чавдар Нанков в едно с 

постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ за сведение. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА  
 

Искане от „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД, относно искане да бъде 

преместена автобусна спирка.  

 

Стоян Петков заяви, че няма да вземе отношение по разискването, тъй 

като е част от проектантският екип и за да не реши някой в последствие, че  

касае личен интерес. Господин Петков обясни, че всъщност се касае за 

елементи на градското обзавеждане и няма нищо общо с имотите 

собственост на дружеството. 

 

Евгени Орманлиев – началник отдел „Общинска собственост“ заяви, 

че фирма „Менатуорк Проджект“ с писмо са поискали от директор на 

дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ 

съгласие да преместят находящата се пред обектите автобусна спирка. Той 

обясни, че общинската администрация не е дала своето съгласие, тъй като 

ако бъде преместена спирката заедно със спирковият заслон ще се създадат 

по-големи проблеми, с движението, както на пешеходците, така и на 

автомобилите. 

 

ТОЧКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
   

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

РД22005599ВН/16.03.2022г., относно разходване на средства от месечните 

обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 

2020 г., 2021 г., 2022 г. и за изпълнение ангажиментите на община Варна по 

споразумение сключено с община Аксаково. 

 

След проведени дебати Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Благоустройство и комунални дейности” дава положително 

становище, относно разходване на средства от месечните обезпечения и 

отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2020 г., 2021 
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г., 2022 г. и за изпълнение ангажиментите на община Варна по споразумение 

сключено с община Аксаково и насочва горецитираното предложение към 

ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

Николай Почеканов заяви, че е гласувал „въздържал се“, като се 

мотивира, че за пореден път се разглежда тема, която е свързана с промяна 

в нормативна уредба и според него има създадена правна комисия, на която 

подобни въпроси да бъдат разглеждани. 

 

2. Заявление от г-н Михаил Михайлов с рег. № 

РД21019008ВН/16.09.2021 г., относно подкрепа от живущите в 17 м.р. на 

проект на община Варна за облагородяване на района. 

3. Докладна записка от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

РД21025628ВН/10.12.2021 г., относно преместваеми обекти попаднали в 

обхвата на проектите за благоустрояване на междублоковите пространства 

на територията на община Варна по сключен договор за кредит с „Фонд 

Флаг“ ЕАД. 

4. Докладна записка от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022140ВН-

001ВН/14.12.2021г., относно благоустрояване на междублоково 

пространство в 17 м.р.      

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД21022140ВН-

004ВН/09.02.2022г., относно благоустрояване на междублоково 

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

„Фонд Флаг“ ЕАД.  

 

Комисията приема преписките за сведение. 

 

 

 Край на заседанието:12:20 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

______________________                                         ______________________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                   /Мария ДОМУСЧИЕВАВ/ 

 


