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 ПРОТОКОЛ 

№ 9 
 

Днес 14.04.2022 г. от 12:00 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: Христо Иванов – заместник – кмет на община 

Варна, Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, Милена Недялкова – началник отдел 

„Контрол и опазване чистотата на обществените територии“ към дирекция 

„Екология и опазване на околната среда“, Младен Иванов – директор на ОП 

“Общински паркинги и синя зона”, Росица Николова – адвокат – довереник 

на Общински съвет. 

 

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. 
 

 Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Разглеждане на предложения от Иван Портних -  кмета на Община 

Варна с рег. № РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане 

на проектобюджет за 2022 г. на Община Варна, План – сметка за дейност 

„Чистота“ и Капиталова програма. 
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2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение в Наредба 

за организация на движението на територията на община Варна.  

2.1.Писмо от г-жа Виктория Атанасова с рег. № 

ОС22000232ВН/23.03.2022 г., относно въвеждане на Зелена зона. 

2.2. Писмо от граждани с рег. № ОС22000232ВН-001ВН/23.03.2022 г., 

относно проблеми с паркиране в района на ул. „Струга“.  

 2.3. 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. 

 2.4. 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. 

 2.5. Писмо от г-н Валентин Христов с рег. № РД22006216ВН-

002ВН/23.03.2022.г., във връзка с промени в Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 

 2.6. Писмо от г-жа Надежда Иванова с рег. № РД22006216ВН-

003ВН/23.03.2022г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града. 

 2.7. 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. 

 2.8. Писмо от г-жа Радина Янева с рег. № РД22006216ВН-

005ВН/28.03.2022г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града. 

 2.9. 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.  

 3. Разглеждане на предложение от групата общински съветници на ПП 

„Възраждане“ с рег. № РД22003304ВН/15.02.2022г., относно искане да бъде 

извършен оглед и проверка на състоянието на билбордовете разположени на 

територията на община Варна.   

3.1. Писмо от Петко Бойновски и директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег, № РД22003304ВН-

007ВН/17.03.2022г. 

3.2. Писмо от Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ с  

рег. № РД22003304ВН-003ВН/22.02.2022г.   

4. Разглеждане на писмо от живущите на ул. „Проф. д-р Георги 

Георгиев“ с рег. № ОС22000215ВН/10.03.2022 г., относно липса на  

инфраструктура.  

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

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС22000215ВН-

002ВН/01.04.22г. 
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5. Разглеждане на сигнал от Иван Емануилов – управител на „Шипи 

94“ ЕООД с рег. № ИИБ21004175ПР-006ВН/17.03.2022 г., относно 

нарушена пътна настилка. 

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

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ21004175ПР-

011ВН/06.04.2022г. 

6. Допълнителни. 

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

РД22000499ВН-004ВН-003ВН/30.03.2022г., относно облагородяване на 

района.  
  

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
  

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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджет за 2022 г. на Община Варна, План – сметка за дейност 

„Чистота“ и Капиталова програма. 

  

Милена Недялкова – началник отдел „Контрол и опазване 

чистотата на обществените територии“ представи План-сметка за 

дейност „Чистота“, /приложена към протокола./ и отговори на въпроси, 

зададени от общинските съветници. 

 

На зададен от Мартин Златев въпрос, г-н Христо Атанасов предложи 

да се поиска от общинската администрация информация относно това 

трябва ли да има обособени места за поставяне на новите контейнери за 

смет.  
 

По въпроси, зададени от Николай Костадинов касаещ почистване на 

дъждовни шахти, Председателят на комисията заяви, че ще бъде поискана 

информация от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, 

относно това, колко струва почистването на една дъждоотводна шахта, 

както и да предостави копие на морфологичния анализ за 2021 г. 

 

Г-н Христо Атанасов даде думата на Христо Иванов – заместник-кмет 

на община Варна. 

 

Г-н Христо Иванов – заместник-кмет на община Варна, представи 

Капиталова програма, /приложена към протокола/. 
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След кратки разисквания г-н Христо Иванов направи две 

предложения за промени, които бяха подложени на гласуване от 

Председателя на Комисията, а именно: 

1. Средствата за ефектно осветление на Катедрален храм „Св. Успение 

Богородично“ – град Варна, в размер на до 409 884,09 лв. с включен ДДС, 

да бъдат прехвърлени в Капиталова програма, дейност 762, §51.   
 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 

2. В дейност 606 §51 да се добави нов обект „Проектиране на ул. 

”Проф. д-р Георги Георгиев“, район „Приморски“, град Варна“, като 

средствата за него, в размер на 10 000 лв., да се осигурят от обект 

„Реконструкция на част от улица от о.т. 3743 през о.т. 3744 до о.т. 3748, кв. 

996, по плана на 5 м.р., район „Приморски“, град Варна, включително 

строителен надзор и др.“, като заложената сумата от 120 000 лв. след 

промяната остават 110 000 лв.   
  
Резултати от гласуването: за – 12, против – 0, въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ПК „Благоустройство и комунални дейности” дава положително 

становище, относно предложения от Иван Портних - кмета на Община 

Варна с рег. № РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане 

на проектобюджет за 2022 г. на Община Варна, План – сметка за дейност 

„Чистота“ и Капиталова програма и препраща към ПК „Финанси и бюджет” 

за вземане на окончателно решение. 
 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

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

РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение в Наредба за организация 

на движението на територията на община Варна.  

2.1.Писмо от г-жа Виктория Атанасова с рег. № 

ОС22000232ВН/23.03.2022 г., относно въвеждане на Зелена зона. 

2.2. Писмо от граждани с рег. № ОС22000232ВН-001ВН/23.03.2022 г., 

относно проблеми с паркиране в района на ул. „Струга“.  

 2.3. 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. 
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 2.4. 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. 

 2.5. Писмо от г-н Валентин Христов с рег. № РД22006216ВН-

002ВН/23.03.2022.г., във връзка с промени в Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 

 2.6. Писмо от г-жа Надежда Иванова с рег. № РД22006216ВН-

003ВН/23.03.2022г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града. 

 2.7. 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. 

 2.8. Писмо от г-жа Радина Янева с рег. № РД22006216ВН-

005ВН/28.03.2022г., във връзка с възражение относно възвеждане на 

постоянна синя зона в града. 

 2.9. 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.  

 

Г-н Младен Иванов представи промените в Наредбата 

за организацията на движението на територията на община Варна, които 

обхващат текстовете й от раздел IV до „Заключителни разпоредби“, в това 

число: въвеждане на Зелена зона за паркиране и промяна на работното време 

на Синя зона. Той отговори на въпроси, зададени от общинските съветници.  

 

Бяха поставени питания, от страна на общинските съветници, относно 

изграждането на многоетажни и буферни паркинги, които да улеснят 

достъпа на гражданите до централната част на града. В резултат на 

проведените дебати г-н Тодор Балабанов, изрази съгласие относно 

необходимостта от изграждане на нови паркинги на територията на 

общината, както и разширяване обхвата на Синя зона и създаване на Зелена 

зона. Той призова общинските съветници да подкрепят идеята за създаване 

на зоната, която предложи да се възложи на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ да направи проучване на 

терени, които са подходящи за изграждане на нови паркинги. След това да 

бъдат обсъдено на комисия „Собственост и стопанство“ и ако бъдат 

определени такива да се осигурят средства за проектирането им и да се 

стартира процеса по тяхното изграждане. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следните проекти 

за решение: 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закон за движение по 

пътищата и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
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РД22005320ВН/11.03.2022г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 

Наредба за организация на движението на територията на община Варна, 

приета с Решение № 491-7/16.12.2020г., като същата се изменя съгласно 

приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 6 , против - 2, въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

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

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН/11.03.2022г., Общински 

съвет - Варна изменя свое решение № 491-7/10/16,17.12.2020г., и одобрява 

длъжностно щатно разписание на ОП “Общински паркинги и синя зона“, 

както следва: 

Дейност 606 

1. Директор - 1 щатна бройка; 

2. Заместник Директор - 1 щатна бройка; 

3. Главен счетоводител - 1 щатна бройка; 

4. Счетоводител – 3 щатни бройки; 

5. Касиер - 6 щатни бройки; 

6. Началник отдел „Платени паркинги и служебен абонамент“ - 1 

щатна бройка; 

7. Ръководител звено „Платени паркинги“ - 2 щатни бройки; 

8. Работник паркинг - 78 щатни бройки; 

9. Инспектор „Служебен абонамент“ - 4 щатни бройки; 

10. Началник отдел „Репатриране на МПС“ - 1 щатна бройка; 

11. Ръководител звено „Репатриране на неправилно паркирани МПС“ 

- 1 брой; 

12. Инспектор „Репатриране на МПС“ - 12 щатни бройки; 

13. Инспектор „Експлоатация и безопасност на автомобилен парк“ - 1 

щатна бройка; 

14. Изпълнител „Шофьор на специализирано МПС“ - 12 щатни 

бройки; 

15. Изпълнител „Сапанджия“ - 12 щатни бройки; 

16. Специалист Еколог „Репатриране на ИУМПС“ - 3 щатни бройки; 

17. Началник отдел “Зони за кратковременно паркиране” - 1 щатна 

бройка; 

18. Ръководител звено „ Зони за кратковременно паркиране “ - 10 

щатни бройки; 

19. Инспектор „ Зони за кратковременно паркиране“ - 112 щатни 

бройки;  

20. Специалист Кол център - 8 щатни бройки; 

21. Юрисконсулт - 1 щатна бройка; 

22. Началник отдел „Административно обслужване“ - 1 щатна бройка; 

23. Специалист „Човешки ресурси“ - 1 щатна бройка; 



7 
 

24. Специалист „ТРЗ“ - 1 щатна бройка; 

25. Специалист „Административно обслужване“ - 5 щатни бройки; 

26. Технически сътрудник - 1 щатна бройка; 

27. Системен администратор - 1 щатна бройка; 

28. Изпълнител шофьор - 1 щатна бройка; 

29. Изпълнител Хигиенист - 1 щатна бройка; 

30. Ръководител звено „Поддръжка“ - 1 щатна бройка; 

31. Специалист „Ел.Техник“ - 2 щатни бройки; 

32. Специалист „Заварчик“ - 2 щатни бройки; 

33. Специалист „Монтьор“ - 2 щатни бройки.  

Дейност 837 

1. Началник отдел "Рибарски пристанища" - 1 щатна бройка; 

2. Ръководител звено "Рибарско пристанище" - 2 щатни бройки; 

3. Оператор пристанище – 8 щатни бройки; 

4. Отговорник търговска зала - 1 щатна бройка; 

5. Общ работник - 2 щатни бройки; 

6. Касиер - 2 щатни бройки; 

7. Работник паркинг - 4 щатни бройки; 

8. Хигиенист - 1 щатна бройка; 

Общо : 311 служители. 

Общински съвет-Варна приема организационно-управленска 

структура на Общинско предприятие “Общински паркинги и синя зона” при 

Община Варна, като общата численост на заеманите длъжности е 311 щатни 

бройки, съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 6 , против - 1, въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от групата общински съветници на ПП „Възраждане“ с 

рег. № РД22003304ВН/15.02.2022г., относно искане да бъде извършен оглед 

и проверка на състоянието на билбордовете разположени на територията на 

община Варна.   

1. Писмо от Петко Бойновски и директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег, № РД22003304ВН-

007ВН/17.03.2022г. 

2. Писмо от Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ с  рег. 

№ РД22003304ВН-003ВН/22.02.2022г.  

  
Комисията приема за сведение писмото от ПП „Възраждане“, 

ведно с постъпилите две писма от дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ и  дирекция „Туризъм“ . 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

 Писмо от живущите на ул. „Проф. д-р Георги Георгиев“ с рег. № 

ОС22000215ВН/10.03.2022 г., относно липса на  инфраструктура.  

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС22000215ВН-

002ВН/01.04.22г. 
 

Комисията приема за сведение писмото от живущите на ул. 
„Проф. д-р Георги Георгиев“,  ведно с постъпилото писмо  от дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. 

 

ПЕТА ТОЧКА 
 

 Сигнал от Иван Емануилов – управител на „Шипи 94“ ЕООД с рег. 

№ ИИБ21004175ПР-006ВН/17.03.2022 г., относно нарушена пътна 

настилка. 

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

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ИИБ21004175ПР-

011ВН/06.04.2022г. 
 

Комисията приема за сведение писмото от Иван Емануилов – 
управител на „Шипи 94“ ЕООД,  ведно с постъпилото писмо  от 
дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

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

РД22000499ВН-004ВН-003ВН/30.03.2022г., относно облагородяване на 

района.  
 

Комисията приема за сведение писмото от район „Приморски“ за 
сведение, като Председателят на комисията го обяви за достъпно за 
всички, които желаят да се запознаят с него. 

 

 Край на заседанието:13:30 ч. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на комисията. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                   

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО                                          ПРОТОКОЛИРАЛ: 

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

______________________                                         ______________________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                   /Мария ДОМУСЧИЕВАВ/ 


