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ПРОТОКОЛ 
№ 12 

   Днес 05.08.2022г., от 11:00 ч., в Пленарна зала се проведе заседание 
на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.  
 
     На заседанието присъстваха: 
     Христо Атанасов – председател на комисията;  
     Венцислав Сивов;  
     Даниел Николов; 
     Иван Иванов;  
     Мартин Златев;  
     Николай Капитанов;  
     Николай Почеканов; 
     Светлан Златев; 
     Стефан Станев;       
     Стоян Попов; 
     Щериана Иванова;  

Присъстваха още: Тодор Иванов – заместник – кмет на Община 
Варна, Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и опазване на 
околната среда“, Тихомир Тимов -  началник отдел „Общинска 
инфраструктура“, към Дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, Ивелина Петкова – еколог-представител на фирма ЗМБГ 
АД, Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“, Сашо Димитров – 
заместник – кмет на район „Владислав Варненчик“, представители на 
районни кметства и администрации, представители на сектор „Пътна 
полиция“; 

 
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 
новопостъпили преписки, невключени в дневния ред, поради късната дата 
на постъпване, невключените в дневния ред преписки, поради липсата на 
становище от администрацията. 
 

Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 
подложи на гласуване дневния ред, а именно:  
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ДНЕВЕН РЕД 
 

 1. Предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна, с 
рег.№РД22013078ВН/16.06.2022 г., относно приемане на План за Зелен град 
на Община Варна. 
 1.1. Писмо от Пламена Маринова – Заместник – кмет на Община Варна, 
с рег.№РД22013078ВН_002ВН/05.07.2022 г. 

2. Разглеждане на писмо от Владимир Михайлов, с 
рег.№ОС22000365ВН/12.05.2022 г., относно осигуряване на средства за 
изграждане на инфраструктура в ж.к. „Изгрев“. 

2.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000365ВН_003ВН/05.07.2022 г. 

3. Разглеждане на писмо от собственици и живущи на ул. „Перла“, с 
рег.№ОС21000504ВН_010ВН/19.05.2022 г., относно основен ремонт и монтаж 
на осветление на ул. „Перла“. 

3.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 
№.№ОС21000504ВН_014ВН/08.07.2022 г. 

4. Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 
рег.№СИГ22001775ВН_008ВН/08.06.2022 г., относно сметосъбиране на 
кръстовище на ул. „Христо Попович“ №34 и ул. „Фредерик Жолио Кюри“. 

4.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№СИГ22001775ВН_010ВН/01.07.2022 г. 

5. Разглеждане на жалба от Илийчо Алеков – управител на фирма „Лени 
филм“, с рег.№УСКОР22000953ВН/26.05.2022 г., относно премахване на 
рекламно-информационен елемент. 

5.1.Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№УСКОР22000953ВН_003ВН/13.06.2022 г. 

5.2. Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№УСКОР22000953ВН_005ВН/01.07.2022 г. 
 6. Разглеждане на писмо от адв. Мария Димитрова, с 
рег.№ОС22000297ВН/12.04.2022 г., относно поставяне на улично осветление 
и засаждане на дръвчета. 
 6.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000297ВН_002ВН/20.07.2022 г. 
 6.2. Писмо от адв. Мария Димитрова, с 
рег.№ОС22000297ВН_004ВН/29.07.2022г. 

7. Разглеждане на жалба от Стела Николова,  с 
рег.№ОС22000151ВН/23.02.2022 г., относно отсичане на дървета. 
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7.1. Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№ОС22000162ВН_002ВН/07.03.2022 г. 

7.2. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№ОС22000162ВН_001/25.02.2022 г. 

7.3. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000151ВН_002ВН/20.07.2022 г. 

8. Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 
рег.№ОС22000452ВН/13.06.2022 г., относно поддръжка на зелени площи. 

8.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000452ВН_002ВН/20.07.2022 г. 

9. Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, с рег№РД22003306ВН/15.02.2022 г. 

9.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22003306ВН_003ВН/20.07.2022 г. 

10. Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, с рег.№РД22008305/18.04.2022 г., относно изготвяне на план и 
количествено-стойностна сметка за ремонт на подлезите на територията на 
Община Варна. 

10.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22008305ВН_002ВН/20.07.2022 г. 

11. Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, с рег.№ОС22000399ВН/25.05.2022 г., относно сигнали и 
предложение на жители на ж.к. „Младост“. 

11.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000399ВН_006ВН/15.07.2022 г. 

12. Разглеждане на писмо от Омбудсмана на Република България, с 
рег.№РД20009436ВН_002ВН/08.04.2022 г., относно жалба с вх.№13332/2021 
г. до омбудсмана на Република България. 

12.1. Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“, с рег.№РД20009436ВН_005ВН/06.06.2022 г. 

12.2. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД20009436ВН_006ВН/15.07.2022 г. 

13. Разглеждане на писмо от Веселин Черкезов и Албена Петрова – 
управители на ВиК. „Златни пясъци“ ООД, с рег.№ОС22000552ВН/30.06.2022 
г., относно становище по Бизнес план. 
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13.1. Писмо от Петко Бойновски – директор на Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“, с 
рег.№ОС22000552ВН_003ВН/08.07.2022 г. 

13.2. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000552ВН_004ВН/15.07.2022 г. 

14. Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 
рег.№ОС22000405ВН/30.05.2022 г., относно сметосъбиране на кръстовище. 

14.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№ОС22000405ВН_002ВН/25.07.2022 г. 

15. Разглеждане на писмо от Кирил Кирилов – изпълнителен директор 
на „Златни пясъци“ АД, с рег.№РД22013456ВН_006ВН/12.07.2022 г., относно 
оплаквания за сметопочистване. 

15.1. Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№РД22013668ВН_001/20.07.2022 г. 

16. Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, с рег.№РД22014943ВН/07.07.2022 г., относно поставяне на 
преместваем обект.  

16.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22014943ВН_002ВН/20.07.2022 г. 

16.2. Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция 
„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№РД22014943ВН_003ВН/26.07.2022 г. 

17. Разглеждане на писмо от Георги Недев – кмет на район „Одесос“, 
с рег.№РД22011400ОД_002ВН/06.06.2022 г., относно сигнал от г-жа 
Жасмина Родева.  

17.1. Писмо от инж. Младен Иванов, с 
рег.№РД22011400ОД_006ВН/28.07.2022 г. 

18. Дискусия по проблеми, касаещи сметопочистването и 
сметоизвозването на територията на Община Варна. 

19. Допълнителни. 
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
Предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна, с 

рег.№РД22013078ВН/16.06.2022 г., относно приемане на План за Зелен град 
на Община Варна. 

Председателят на комисията хронологично припомни на членовете: 
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„На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22013078ВН/16.06.2022 г., Общински  съвет – 
Варна  приема План за действие за зелен град на Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение.“ 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от Владимир Михайлов, с 

рег.№ОС22000365ВН/12.05.2022 г., относно осигуряване на средства за 
изграждане на инфраструктура в ж.к. „Изгрев“.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000365ВН_003ВН/05.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Владимир  Михайлов, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, за сведение. 

 
ТРЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от собственици и живущи на ул. „Перла“, с 
рег.№ОС21000504ВН_010ВН/19.05.2022 г., относно основен ремонт и 
монтаж на осветление на ул. „Перла“. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с рег. 
№.№ОС21000504ВН_014ВН/08.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от собственици и живущи на ул. 
„Перла“, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 
рег.№СИГ22001775ВН_008ВН/08.06.2022 г., относно сметосъбиране на 
кръстовище на ул. „Христо Попович“ №34 и ул. „Фредерик Жолио Кюри“. 

Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№СИГ22001775ВН_010ВН/01.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Нелко Неделчев, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“, за сведение. 
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ПЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на жалба от Илийчо Алеков – управител на фирма „Лени 
филм“, с рег.№УСКОР22000953ВН/26.05.2022 г., относно премахване на 
рекламно-информационен елемент.  

Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№УСКОР22000953ВН_003ВН/13.06.2022 г. 

Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№УСКОР22000953ВН_005ВН/01.07.2022 г. 
 

Комисията приема писмото от г-н Илийчо Алеков, ведно с 
постъпилите отговори от дирекция „Управление на сигурността и 
контрол на обществения ред“, за сведение. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от адв. Мария Димитрова, с 

рег.№ОС22000297ВН/12.04.2022 г., относно поставяне на улично 
осветление и засаждане на дръвчета.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000297ВН_002ВН/20.07.2022 г.  

Писмо от адв. Мария Димитрова, с 
рег.№ОС22000297ВН_004ВН/29.07.2022г.  
 

Комисията приема писмата от адв. Мария Димитрова, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, за сведение. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
Разглеждане на жалба от Стела Николова,  с 

рег.№ОС22000151ВН/23.02.2022 г., относно отсичане на дървета. 
Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 

на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№ОС22000162ВН_002ВН/07.03.2022 г.  

Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№ОС22000162ВН_001/25.02.2022 г. 7.3. 
Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000151ВН_002ВН/20.07.2022 г.  
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Комисията приема писмото от г-н Александър Драгнев, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“ и отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, за сведение. 
 

ОСМА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 

рег.№ОС22000452ВН/13.06.2022 г., относно поддръжка на зелени площи.  
Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000452ВН_002ВН/20.07.2022 г. 
 

Комисията приема писмото от г-н Нелко Неделчев, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, за сведение. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 

„Възраждане“, с рег№РД22003306ВН/15.02.2022 г.  
Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22003306ВН_003ВН/20.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 

„Възраждане“, с рег.№РД22008305/18.04.2022 г., относно изготвяне на план 
и количествено-стойностна сметка за ремонт на подлезите на територията 
на Община Варна.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22008305ВН_002ВН/20.07.2022 г. 
 

Комисията приема писмото от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
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Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, с рег.№ОС22000399ВН/25.05.2022 г., относно сигнали и 
предложение на жители на ж.к. „Младост“.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000399ВН_006ВН/15.07.2022 г. 
 

Комисията приема писмото от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 

 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Омбудсмана на Република България, с 
рег.№РД20009436ВН_002ВН/08.04.2022 г., относно жалба с 
вх.№13332/2021 г. до омбудсмана на Република България. 

Писмо от инж. Младен Иванов – директор на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“, с рег.№РД20009436ВН_005ВН/06.06.2022 г.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД20009436ВН_006ВН/15.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от Омбудсмана на Република 
България, ведно с постъпилия отговор от ОП „Общински паркинги и 
синя зона“ и отговор от дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“, за сведение. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от Веселин Черкезов и Албена Петрова – 

управители на ВиК. „Златни пясъци“ ООД, с 
рег.№ОС22000552ВН/30.06.2022 г., относно становище по Бизнес план.  

Писмо от Петко Бойновски – директор на Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“, с 
рег.№ОС22000552ВН_003ВН/08.07.2022 г. 

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№ОС22000552ВН_004ВН/15.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от Веселин Черкезов и Албена 
Петрова, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“ и отговор от дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, за сведение. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
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Разглеждане на писмо от Нелко Неделчев, с 
рег.№ОС22000405ВН/30.05.2022 г., относно сметосъбиране на кръстовище.  

Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№ОС22000405ВН_002ВН/25.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Нелко Неделчев, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“, за сведение. 
 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от Кирил Кирилов – изпълнителен директор на 

„Златни пясъци“ АД, с рег.№РД22013456ВН_006ВН/12.07.2022 г., относно 
оплаквания за сметопочистване.  

Писмо от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 
опазване на околната среда“, с рег.№РД22013668ВН_001/20.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмото от г-н Кирил Кирилов, ведно с 
постъпилия отговор от дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“, за сведение. 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от група общински съветници от ПП 

„Възраждане“, с рег.№РД22014943ВН/07.07.2022 г., относно поставяне на 
преместваем обект.  

Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, с 
рег.№РД22014943ВН_002ВН/20.07.2022 г.  

Писмо от Александър Драгнев – директор на Дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“, с 
рег.№РД22014943ВН_003ВН/26.07.2022 г.  
 

Комисията приема писмо от група общински съветници от ПП 
„Възраждане“, ведно с постъпилия отговор от дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“ и отговор от дирекция 
„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, за 
сведение. 
 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Разглеждане на писмо от Георги Недев – кмет на район „Одесос“, с 

рег.№РД22011400ОД_002ВН/06.06.2022 г., относно сигнал от г-жа 
Жасмина Родева.  

Писмо от инж. Младен Иванов - директор на ОП „Общински паркинги 
и синя зона“, с рег.№РД22011400ОД_006ВН/28.07.2022 г.  
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Комисията приема писмо от кметът на район „Одесос“, ведно с 

постъпилия отговор от ОП „Общински паркинги и синя зона“, за 
сведение. 
 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Дискусия по проблеми, касаещи сметопочистването и 

сметоизвозването на територията на Община Варна.  
 
Христо АТАНАСОВ 
На предната комисия стана ясно, че има проблеми. Някои от тях са 

концентрирани в два от районите – „Одесос“, който е по-малък и 
„Приморски“, който е по-голям. Доколкото знам, има предписание от 
РИСОВ по отношение на проблемите, свързани със сметопочистването и 
сметоизвозването. Направих си труда на предната комисия да поискам от 
районите, във всеки един от районите, колко човека има в отдел „Екология“, 
тъй като в Общината към момента са 14  човека, които отговарят не само за 
районите, а за „Златни пясъци“ и петте села, и селищни образувания. Като в 
район „Одесос“ има 11 човека, в „Приморски“ – 12, в „Младост“ – 8, във 
„Владиславово“ – 9, а в „Аспарухово“ – 14, по тази справка, която ми е 
дадена. От тук-нататък ще дам думата на всеки, който иска да вземе 
отношение по темата и после ще започнем да дискутираме свързаните с това 
проблеми и поставените въпроси, на които в момента наистина трябва да се 
вземе някакво становище и да се направят препоръки към администрацията, 
по отношение на проблемите, които са в момента в града. Така че, колеги, 
първо към вас. Има ли мнения и съображения, и въобще нещо, свързано с 
тази точка, като дискусия от Ваша страна?  

 
… 
 
В дискусията се включи Николай Капитанов, който изрази 

съпричастност към поставения проблем. Той посочи слабите страни по 
изпълнение дейността на сметопочистващата фирма и посочи липсата на 
контрол от страна на Община Варна, като основен проблем.  

 
… 
 
Иван ИВАНОВ 
Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги, уважаема 

администрация. При предходната криза за боклука, миналата година, 
нашата група направихме предложение: Графиците за сметосъбиране и 
всички останали дейности, като улично миене и улично метене, да бъдат 
публични, да има публичен контрол и те да бъдат оповестени на съответните 
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страници на районните администрации, съответно и на голяма община. За 
съжаление, това наше предложение не беше възприето от администрацията. 
Анализирайки, разговаряйки и коментирайки в нашата група, нашият 
обоснован извод е, че проблемът с отпадъка на Варна е системен и е свързан 
не само с администриране, а и с недостатъчни, технически възможности, 
технически параметри на техниката за обслужването му. За пример ще дам, 
че обсъждайки бюджета и План-сметка „Чистота“, тук, началник – отдел, 
когато питахме за малогабаритната техника на фирмата, която е спечелила 
поръчката, ни бе отговорено, че такава няма. На предходна комисия ни бе 
отговорено, че фирмата притежава такава техника, а не е изисквана от 
Общината, не й е възлагано да работи с такава техника. От тук назрява 
въпросът: По какъв начин се обслужват и с каква техника пешеходните 
пространства, които са със специфична настилка, на които не може да влиза 
тежка техника? На нас ни е ясно и разбираме  администрацията, и се 
отнасяме отговорно с това, че времето за мобилизация е наистина с 
конкретни срокове и предвид ситуация с Ковид, война и така нататък, 
голяма част от тези срокове са нарушени. Веригите на доставки са 
нарушени, но има как, има начини да се оптимизира дейността, за да могат 
нещата да се получат. Втора година във Варна имаме проблем с боклука. 
Благодаря ви! 

 
… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
В името на конструктивното развитие на разговора, аз искам да дам 

две, три идеи, които според мен могат да се отразят положително на цялата 
тази организация. Първо на колегите. Този график го има на сайта на 
Общината, но честно казано ще ви отнеме часове, ако не знаете точно къде 
да го намерите. Абсолютно безсмислено е мястото, където е поставен. 
Наскоро някой, поне от една от общината, качи на своята страница във 
Фейсбук тоя график. В едни сканирани такива, много странни. Първо са ги 
разпечатали в кофти качество, после са ги сканирали, после са си качили 
сканирания файл онлайн. Това няма значение. Това, което трябва да 
помислим – ние имаме проблем. На много места установявам, че проблемът 
е комуникацията. Тоест, проблемът, който е комуникацията между 
общинската администрация и гражданите, гражданите и общинската 
администрация. Аз искам да предложа оперативни решения. Едното е 
връзката между общинската администрация и гражданите: Кои са лицата, 
които наистина могат да я направят и на които на всичкото отгоре това им е 
вменено, като задължение? Ами, нека да си направи труда съответните 
районни кметства да се свържат със съответните домоуправители. Всички 
сме виждали заповеди на кмета, които са публикувани и са качени в нашите 
входове, на които са представители домоуправителите. Абсолютно по 
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същия начин може да се предостави и графика за извозване на 
едрогабаритните отпадъци. 99,99% от хората нямат никаква представа кога 
ще мине камиончето за едрогабаритни отпадъци. В момента в който това го 
има, вярвайте ми – те хората живеят там, никой от тях не иска това да става, 
нали, да живеят в кочина. Всеки един е достатъчно осъзнат, за да знае, че в 
момента в който си изхвърли боклука, той спира възможността на други 
хора да си изхвърлят този, който е наистина замърсяващия, биологично 
замърсяващия отпадък. Обаче, предложението ми е първо да се обърнем и 
да призовем, ако трябва и да възложим на всички районни кметства, през 
домоуправителите, задължително да обявят в таблата, в съответните етажни 
собствености, графика в района, в който се намират, за да е ясно в кой 
момент минава графика за едрогабаритните отпадъци. Това е едно. Сега, 
обратното. Връзката между граждани и Община. Трябва да ни е ясно, че тая 
Община е тотално… как да кажа? Съжалявам, че ще го кажа така, но тя е 
отписана от гражданите. Тоест, тя не дава обратна връзка. Когато има редки 
случаи, но хората са обезверени и малко са тези, като адвокат Димитрова, 
които продължават да натискат, да натискат и да натискат. Просто такива са 
фактите. Обърнете внимание. Ако проследите сигналите, то те са горе-долу 
от едни и същи хора. Няма значение, аз друго искам да кажа. Имам 
предложение в тази посока, което малко може да ви звучи странно, но може 
би частично ще подобри положението. Кои са тези служители на Общината, 
които всеки ден обикалят целия град и са на място, нали, ако кажем в тези 
/н.р./ точки, в по-голямата част от тях. Елементарно е. Служителите на 
„Синя зона“. Какво пречи на служители на „Синя зона“, когато приключат 
работния си ден и да кажат на своите оперативни ръководители - на това 
място два дена не е изхвърлен едрогабаритния боклук – и те да предадат. 
Това може да се направи елементарно. Ако реши ИТ отдела в Общината да 
го разработи, то може да стане с едно натискане на бутона, на място, на 
което са намират в момента и виждат, че не е изхвърлен. Това нещо също 
ще даде обратната връзка към тези сигнали, които в момента гражданите са 
се отказали, част от тях, да пращат, защото не виждат ефект, но те ще 
продължат да постъпват. Просто го давам, като идея. Това няма да реши 
целия проблем в никакъв случай, но този район, който покрием, поне ще 
имаме обратна връзка. И от там нататък, като се види, че им а някакъв ефект, 
съм убеден, че и хората ще станат по-активни. Последно, ако е възможно, 
още една препоръка. Понеже тези контейнери новите не се местят, не се 
пренасят на различни места, винаги стоят на едно и също място. Може върху 
самите контейнери да бъде обозначен графикът за извозване на 
едрогабаритни отпадъци.  

 
… 
 
Христо АТАНАСОВ 
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По отношение на КАТ. Въпросът, който беше коментиран предния 
път: разполагането на контейнерите на места, на които пречат на 
участниците в движението да виждат. Освен това са на места, които са 
забранени за това. Идеята ми беше: имате ли установено нещо по този 
начин? Ние да се обърнем към вас, защото ние няма как това да го направим 
това от Общината или да даваме препоръки в тази насока. Затова ви 
поканих. Благодаря! 

 
Полицейски ИНСПЕКТОР „Пътна полиция“ Варна 
По отношение на сигналните писма, които сме депозирали до Община 

Варна. Те са в наличност в Общината, за вземане на мерки, съответно 
разположението на контейнерите от една страна да се спазва, да не са в 
обхвата на пътя, а на точно определени места. И второто. Имаме доста 
сигнали писма по отношение  на  поставянето на контейнери в зоната на 
кръстовища. Не само частично на платното за движение и не на 
определените места, което действително е проблем и съпътства и е 
предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Това са основните неща 
на които искаме да обърнем внимание.  

 
… 

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Имам въпрос към полицейски служител. Възможно ли, Вие, да не 

пращате сигнали, а директно да санкционирате нарушителя? Защото имаме 
в случая нарушите. Юридическо лице, без значение, че има договор с 
Общината. То разполага нещо, където не трябва да бъде на това място и в 
закона ясно е казано, че който нарушава закона, просто се санкционира. Не 
да пращате на Общината, те да се обадят на дружеството, че дружеството да 
предприеме действия. Благодаря! 

 
Полицейски ИНСПЕКТОР „Пътна полиция“ Варна 
Тея запитвания за това са поставени и дали има определени места от 

Кмета, на посоченото място. Затова се подават тия сигнални писма, за които 
не сме получили отговори. 

 
… 
 
Председателят на комисията отправи искане към представителя на 

сектор „Пътна полиция“ да бъдат предоставени всички сигнални писма. 
Христо Атанасов възложи и в срок до сесия на Общински съвет – Варна, 
всички районни кметства да предоставят информация, относно: какви 
проверки, относими към предмета на дискусията, са извършени, къде са 
извършени, към кого са препратени и какви са установените нарушения. 
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Във връзка с постъпили писма от „Златни пясъци“, Председателят на 
комисията отправи питане към инж. Тодор Колев, относно заплащане на 
такса „Смет“ от страна на концесионера на комплекса. Директорът на 
дирекция „Екология и опазване на околната среда“ отрече да е заплащана 
цитираната такса, защото по твърдения на концесионерът, последният е 
получил писмо от администрацията, което го освобождава от заплащането 
й, по чл.19а от Наредба, отменен през 2019 година. Христо Атанасов 
възложи на инж. Тодор Колев да предостави на всички общински 
съветници, в срок до сесия на Общински съвет – Варна, цялата информация, 
относима към този казус. 

 
Тодор КОЛЕВ 
Община Аксаково наложи квота от 50 тона на ден на депото. Ние не 

можем да я надвишаваме. Връщат се камиони /н.р./. Те са си собственик на 
депото, те са си оператори, те преценят. 50 тона – това са два камиона. По 
отношение на отпадъците. По справка от завода, ние имаме с 30 % 
завишение на приеманите отпадъци за миналия месец и този. Нормално е. 
Хората генерират отпадъци. Системата е натоварена. Това е от 
туристическия сезон. Това не се оправя с глоби, става с организация. Това е 
отговорността на фирмата. Много пъти сме ги информирали и сме им 
писали писма, както и за тротоарните кошчета. Още от 6-ти януари 
трябваше да бъдат сменени. Не са сменени, затова върви санкция по 4000 
лева на два дена. Сега научаваме, че до 15-ти, деня на Варна, щели да 
докарат някакви кошчета. Ползват се различни причини: войната, металите 
и така нататък. За комуникацията. Знаете ли колко обаждания имам аз на 
ден по телефона? За разлика от останалите, аз си вдигам служебния телефон. 
За чистото не можем да направим повече от три екипа, физически. За шума 
имаме един. За деретата имаме двама, които ходят да следят дейността. За 
отпадъците от търговски обекти имаме четири човека, които са в 
непрекъснато движение, съставят актове, констативни протоколи.  

 
… 
 

 Във връзка с изложеното от инж. Тодор Колев, Председателят на 
комисията изрази желание да се повиши отчетността на районните кметства, 
като ежеседмично се предоставя информация на Община Варна, дирекция 
„Екология и опазване на околната среда“ и ПК „Благоустройство и 
комунални дейности“ за извършените дейности по контрол и установяване 
на нарушения.  

 
… 
 
Ивайло МАРИНОВ 
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Ние сме създали една организация с моя заповед. Имаме 13 човека на 
работа, които се занимават с екология. Всяка сутрин между 9 и 12 часа 
обикалят минимум по осем човека, включително аз и директорката, ставаме 
десет, по всички проблемни точки в двата квартала „Аспарухово“ и 
„Галата“, и селищните образувания, където има много голям проблем с 
боклука. Всяка сутрин в 9 часа, аз се чувам с отговорника на ЗМБГ и той ми 
докладва колко техника има в квартала. Има между три, четири камиона и 
един, който извозва NORD-a. Ние имаме 250 NORD-a, 154 – бобъра и 128 
кошчета. Направили сме една група във Вайбър за нашите служители и за 
ЗМБГ, пращаме снимки и те на момента виждат снимките, които са с 
препълнени казани или отстрани с изхвърлени боклуци около казаните, след 
като фирмата реагира ми изпраща снимки, че са почистени. …  

Ние не съгласуваме графиците на сметоизвозващата фирма. 
Съгласува ги само Община Варна, което на нас ни пречи за оказване на 
контрол и затова графиците ги няма в сайта. Миналата година го 
съгласувахме. Миенето не мога да го контролирам, защото се случва в 2,3 
часа през нощта. Миналата година се миеше по светлата част… 

Никой не споменава за чистачките, които метат улиците. За съжаление 
в район  „Аспарухово“ са съвсем малко на брой. По щат трябва да са 26 
човека, на ден има между 10 и 15. Преди няколко дни бяха седем. … 

Приоритетни са ни детските площадки.  
Готов съм на дискусия, ако може да се обмени и опит.  
 
… 
 
След изложението на Ивайло Маринов, Председателят на комисията 

отправи молба към всички районни кметства да представят в писмена форма 
своите инструменти и методи за справяне в поверените им райони, като 
следва посочената информация да бъде адресирана както до ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“, така и до кмета на Община Варна 
– Иван Портних. 

 
… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Доста въпроси възникнаха към Вас, като минем през кошчетата, 

кратността и стигнем до там, че се създават от районите Вайбър групи, което 
е добра идея, но… И още един въпрос на който искам да ми отговорите. 
Имаше създадена GPS система, по отношение на контролирането, която 
работеше и в нея бяха инвестирани няколко милиона лева. По отношение 
следене движението на превозните средства и самите контейнери, 
изпразнени ли са и тази система трябваше да има контрол. Впоследствие 
надграден, в който да се вижда дали контейнерът е пълен или празен и 
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момента, в който е пълен да дава сигнал, че самият контейнер е обслужен и 
вече свети в зелено, което ще даде много по-добра възможност на фирмата 
да контролира местата откъдето минава самата техника. И към Дирекцията: 
задължително графиците да бъдат изпратени към районните кметства, както 
е било и до сега. 

 
Ивелина ПЕТКОВА 
Здравейте. Първо искам да започна от предходната комисия. За 

кошчетата, който беше въпроса и поискахте да изпратим водената 
кореспонденция с фирмите, които са ни предоставили оферти и 
евентуалните доставчици и обработка. Изпратени са на имейл, не знам дали 
сте се запознали. Да обясня, че от няколко дни имаме допълнително 
включени автомобили за сметосъбиране и извозване. На места колегите от 
районите „Одесос“ и „Приморски“ вече виждат резултат. Имаме малък 
проблем: голяма заболеваемост от екипите на шофьорите и 
сметосъбирачите. Освен това сметосъбирачите работят през деня, няма как 
да ги задължим и нощно време. … 

За кошчетата имаме обещание, дано си го изпълнят доставчиците. 
Това мога да кажа.  

 
… 
 
По настояване на Председателя на комисията, Ивелина Петкова пое 

ангажимент да уведоми ръководството на „ЗМБГ“ за необходимостта от 
присъствието на управителя на цитираната фирма, за да може да бъде 
отговорено коректно, експертно и в пълнота на въпросите, възникнали в 
хода на дискусията. 

 
… 
 
Тодор КОЛЕВ 
Да отговоря на въпроса какви мерки за взети, /н.р./, как е сключен 

договорът и прочие. Това е комплексно разрешително, което е безсрочно и 
издадено на предния оператор. /н.р/ на комплексното разрешително е 
Община Аксаково и тя има процедура по която може да промени тези 280 
тона, които са дневната квота за прием на отпадъци. Като в Община Варна, 
ние не можем да направим това. Много пъти на общото събрание е бил 
поставян въпроса и Община Аксаково е поела ангажимент за изменение на 
комплексното, но това е един дебел документ, който се променя в рамките 
на осем месеца. Не може да стане мигновено. Има специфични закони, със 
специфични изисквания. Този е такъв. … 
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Край на заседанието: 12:50ч. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         
 
 
__________________                                        ____________________ 
/Христо АТАНАСОВ/                                                   /Диляна-Анна СТОЙЧЕВА/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


