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 ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 
Днес 29.01.2020 г. от 12.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 
 
На заседанието присъстваха: 
Христо Атанасов – председател на комисията 
Айше Кадир 
Венцислав Сивов 
Генадий Атанасов 
Иван Иванов 
Мартин Златев 
Светлан Златев 
Стела Николова 
Стефан Станев 
Стоян Попов 
Щериана Иванова 
 
Присъстваха още: Христо Иванов – зам.- кмет на Община Варна, 

Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна, Янко Станев 
– зам. – председател на Общински съвет – Варна, Стефка Господинова – 
директор на Дирекция „Финанси и бюджет“, Петър Гърбузов – директор на 
Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Тихомир 
Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ към дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Георги Иванов – 
директор на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред“, Юлиян Николов – зам.-кмет на район „Младост“, 
Биляна Павлова – началник сектор „Екологичен контрол“, Светлозар 
Чорбаджиев – общински съветник, Румен Иванов – общински съветник. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.  
 
Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 1. Разглеждане на предложения на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
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относно обсъждане и приемане на проектобюджет за 2020 г. на Община 
Варна, План – сметка за дейност „Чистота“ и Капиталова програма. 

2. Разглеждане на искане от общински съветници от групата на „БСП 
за България“ Мартин Златев и Иван Иванов с рег. № 
ОС20000049ВН/23.01.2020 г., относно залагане на средства за проектиране 
и изграждане на подземни контейнери за смет. 

3. Разглеждане на жалба от Димитър Ганчев с рег. № 
СИГ19001160ВН/23.04.2019 г., относно необходимост от ремонт на ул. 
„Поп Димитър“. 

3.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
СИГ19001160ВН-004ВН/07.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност.  

3.2. Писмо от Христо Христов– кмет на район „Младост“ с рег. № 
СИГ19001160ВН-005МЛ-001ВН/24.01.2020 г., относно искано становище 
по компетентност. 

4. Разглеждане на сигнал от Надка Георгиева с рег. № 
СИГ19002325ВН/08.07.2019 г., относно изграждане на тротоари в района 
между Университетска болница „Света Марина“ и Военна болница – гр. 
Варна. 

4.1. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
СИГ19002325ВН-005ВН/16.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност. 

5. Разглеждане на предложение от СНЦ „Отворен обществен съвет 
на протестиращите“ с рег. № РД18016283ВН-006ВН/28.08.2019 г., относно 
създаване на общинско предприятие „Зелена система и чистота на 
въздуха“. 

5.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 
РД18016283ВН-007ВН-003ВН/16.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност. 

6. Разглеждане на жалба от граждани, живущи в кв. „Виница“ с рег. 
№ РД19016859ВН/10.09.2019 г., относно лошо състояние на улична 
инфраструктура. 

6.1. Писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № 
РД19016859ВН-001ВН-003ВН/07.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност. 

6.2. Писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № РД19016859ВН-
002ВН/22.01.2020 г., относно искано становище по компетентност. 

7. Разглеждане на сигнал от Иван Данков с рег. № 
СИГ19003630ВН/04.10.2019 г., относно площадка за разхождане на 
домашни любимци. 



3 
 

7.1. Писмо от Ивайло Маринов– кмет на район „Аспарухово“ с рег. 
№ СИГ19003630ВН-002АС-001ВН/20.01.2020 г., относно искано 
становище по компетентност. 

8. Разни. 
8.1. Разглеждане на искане от Мартин Златев – общински съветник в 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000058ВН/24.01.2020 г., относно 
включване в бюджета за 2020 г. на обекти за ремонт. 

 
Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на предложения на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджет за 2020 г. на Община 
Варна, План – сметка за дейност „Чистота“ и Капиталова програма. 

Давам думата на администрацията в лицето на госпожа Стефка 
Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“ да докладва.  

 
(Г-жа Господинова представи План-сметка за дейност „Чистота“и 

Капиталова програма, приложени към протокола).   
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Колеги, мнения и съображения?  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н Председател, уважаеми колеги, тази точка не кореспондира с 

останалите точки. Би трябвало да бъде последна точка, заради това как ще 
намерим финанси по предложенията, които сме направили и 
предложенията на гражданите.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Ще си позволя да кажа, че за да се случат тези неща, като например 

едното от исканията Ви за подземни контейнери, има доста проучвателна 
дейност къде може да се случи това нещо, възможно ли е, как ще бъдат 
обслужвани. Това е процес, който ще отнеме известно време. Г-н Иванов 
ще каже повече подробности. 

 
Христо ИВАНОВ 
Трябва да се уточни първо технологията, по която ще се обслужват 

тези подземни контейнери.  
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Мартин ЗЛАТЕВ 
Идеята ми беше, че има точки, които са в дневния ред, които касаят 

ремонти на улици. Ние ако гласуваме първа точка за Капиталовата 
програма как ще заложим тези средства за ремонтни дейности.  

 
Христо ИВАНОВ 
Част от предложенията попадат в графа „Рехабилитации“, където не 

са поименни обекти, например както за кв. Виница. В Капиталовата 
програма са заложени обекти, за които трябва да има приети разрешения за 
строеж и те да влязат като средства за основен ремонт. Когато се правят 
определени ремонти без да има необходимост от разрешително за строеж, 
да не отговарят обектите на изискванията на ЗУТ, тогава минават в графа 
„Рехабилитации“, където да кажем имаме 10 млн. лв. за улична мрежа и 5 
млн. лв. за междублокови пространства. Тези обекти не фигурират в 
бюджета поименно, тъй като не влизат в титулния списък за проектиране и 
разрешение за строеж, както и площадките за домашни любимци. На база 
на сумите, които имаме за рехабилитация и поддръжка по предложение на 
районите могат да бъдат включени и изпълнени през годината.  

 
 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги, други мнения и съображения? 
 
 Стела НИКОЛОВА 
 Въпросът ми е дали се извършват някакви контрол и санкции на 
фирмите по сметосъбиране? 
 
 Христо АТАНАСОВ 

Аз ще помоля, когато имате питания, входирайте ги в писмен вид, аз 
ще се погрижа да получите адекватен отговор. 

 
 Биляна ПАВЛОВА 
 Аз ще отговоря на въпроса Ви дали се осъществяват санкции и 
контрол на фирмите. Ежедневно от Дирекция „УСКОР“ и районните 
администрации се извършват проверки относно изпълнението на 
възложените дейности на сметопочистващите фирми. През 2019 г., 
санкциите които сме наложили са над 300 хил. лв.  
 

Георги ИВАНОВ 
 Искам да допълня, че на всяка оперативка присъстват 
сметопочистващите фирми. Подробно им се отправят конкретни забележки 
по райони, което е мой ангажимент и на ресорния заместник-кмет.  
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Янко СТАНЕВ 
 Всички полагат усилия, сметопочистващите фирми не са 
сметозамърсяващи. Ние знаем с какви ресурси разполагаме, харчим на 
човек 11 лв., в Бургас са 24 лв. Тоест ако Вие имате предложения за висока 
ефективност, ще трябва да имаме предложения за промени в План-
сметката. Аз нямам такива. Благодаря. 
 

Христо АТАНАСОВ 
 Колеги, други мнения и съображения? Няма. 
 Предлагам комисията да вземе следното решение: 
 ПК „Благоустройство и комунални дейности” разгледа предложения 
от Кмета на Община Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № 
РД2000142ВН-001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на 
проектобюджета на Община Варна за 2020 г. и Капиталова програма. 
Комисията дава положително становище и препраща към ПК „Финанси и 
бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Предлагам комисията да вземе следното решение: 

 ПК „Благоустройство и комунални дейности” разгледа предложения 
от Кмета на Община Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № 
РД2000142ВН-001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на 
проектобюджета на Община Варна за 2020 г. и План-сметка за дейност 
„Чистота“. Комисията дава положително становище и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на искане от общински съветници от групата на „БСП 

за България“ Мартин Златев и Иван Иванов с рег. № 
ОС20000049ВН/23.01.2020 г., относно залагане на средства за проектиране 
и изграждане на подземни контейнери за смет. Заповядайте, г-н Златев. 

 



6 
 

Мартин ЗЛАТЕВ 
Искането ни е продиктувано от г-н Иванов, който на общественото 

обсъждане каза, че след две години приключват договорите на 
сметопочистващите фирми. Предложението ни е да бъдат заложени 
средства, за да може когато се подготвят новите договори на 
сметопочистващите фирми, те да имат заложени параметри, които да бъдат 
с извозване на такива контейнери, както е в други градове. Именно в тази 
връзка, не сега да ги  построим и направим, а да се започне едно обсъждане 
в администрацията, да се заложат средства за проектиране и след две 
години тези фирми да си заложат, когато кандидатстват такава техника за 
извозване на такива контейнери. Аз съм написал да заложим 10 такива 
площадки. Тъй като фирмите са различни за обхвата на целия град, записал 
съм само за район „Одесос“ – това е в централната част, но считам, че и 
към фирмите, които са по другите райони трябва да се заложи нещо такова.  

 
Иван ИВАНОВ 
Идеята на входираното искане е администрацията и ние като 

представители на гражданите да бъдем креативни при управление на 
процесите в общината. Да има едно креативно начало и да създадем нови 
подходи, както в момента коментираме в дейността по сметосъбиране. 
Това което предлагаме е идея или да бъде създаден един пилотен проект на 
базата на отделените към момента в рамките на 400 хил. лв., с тези 
финансови средства да бъдат ограничени част от тях, с които да бъдат 
минимум планирани и проектирани такъв тип контейнери. Съобразно с 
това би могло да се уточни и те да бъдат позиционирани. Въпрос на 
администарцията е също и в комуникацията с нас къде точно те следва да 
бъдат позиционирани. Много добре знаем, че това е въпрос най-вече на 
кадастър и инфраструктура. При този подход ако се започне авансово да се 
разсъждава, смятам че времето ще позволи да бъде избрано най-доброто 
технологично решение. И както колегата Златев уточни това ще допринесе 
при организацията и обявяването на новата процедура по ЗОП за 
сметопочистване на града ни. Дружествата или консорциумите, които 
кандидатстват да съобразят техническата си обезпеченост, както и 
критериите си с администрацията точно за този тип така изградени съдове. 
Също така ако те бъдат изградени навреме наистина може да се прецени 
дали е необходимо и целесъобразно разширяване на обсега на разполагане 
и изготвяне на площадки за тези съдове. Благодаря. 

 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Г-н Председател, имам предложение преди сесията да направим още 

една комисия точно във връзка с предложенията на колегите. Нека да 
създадем една работна група от съветниците и администрацията, да видим 
това нещо в градовете, където е изградено каква е ползата от него. 

Мартин ЗЛАТЕВ 
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Това го има описано в искането ни. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, други мнения и съображения? 
 
Христо ИВАНОВ 
Въпросът е комплексен и действително трябва да се прецизира, 

защото аспектите са два. Единият е местонахождение, съществуваща 
инфраструктура, кабели, водопроводни и канални отклонения и всякакви 
други, което означава, че всяко едно местенце, което смятаме за 
подходящо, трябва да бъде проучено, за което трябва време. От друга 
страна е самата технология на събиране на сметта. Вариантите са 
различни. Например, ще има места, които ще бъдат с отдалечен достъп 
спрямо улицата. Ще има места, където ще бъде в близост до улицата. Тоест 
и самата технология на събиране на битовите отпадъци на изпразването на 
контейнерите, ще носи спецификата на местоположението на контейнера и 
там, където може да спре машината. Ние сме правили проучвания. В 
централна градска част има места, където няма кабели и действително 
могат да бъдат позиционирани и направени съответните изкопни работи, 
но да кажем там особеността е, че ще бъдат отдалечени от улицата. Така че 
приемам предложението да се създаде работна група, която да се запознае 
с опита в другите градове и да прецизираме по какъв път да тръгнем и да 
работим. За да може, когато подготвяме техническата документация за 
следващия търг ние да имаме ясна визия какво ще искаме от оферентите.  

 
Янко СТАНЕВ 
Всяко предложение трябва да е придружено с калкулация и 

ценообразуване. Няма да говоря колко струва една такава площадка, 
проверил съм в два града. Към това трябва да прибавите и цените за 
депониране за опасни и неопасни отпадъци, цените за третиране на 
смесените битови отпадъци, цените за преработка на био отпадъците от 
паркове и градини. Всичко това само тогава може да бъде предлагано.  
Защото в момента ако аз трябва да взимам лично решение ще кажа да, аз 
съм за това, защото се скриват отдолу, по-удобно е. Да не стане след пет 
месеца да ги забравим. Затова предлагам, когато се внасят такива 
предложения, задължително към тях да има икономическа обосновка.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев, както и да разсъждаваме изключително има резон в това 

което казвате, но преди всичко трябва да видим къде е възможно това да се 
случи, колко ще струва това, колко ще натовари бюджета. Моето 
предложение е преди да правим работна група и да ходим някъде, да 
отправим питане към администрацията къде е възможно да стане това, 
говорим само за един от районите, и на базата само на проектиране, още 
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преди да се говори за самата ценова оферта и чак тогава да отидем в някой 
от градовете или вече да се заложи едно питане за самите съоръжения, 
изграждането и монтажа им колко ще струва. 

 
Христо ИВАНОВ 
Аз предлагам да пуснем циркулярни писма до всички райони да 

направят предложения за разумни места за поставяне на подземни 
контейнери, да направим обследване и тогава да продължим. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Важното е, че стана дебат за това, което съм входирал, за нещо, 

което е необходимост. Ако оттук нататък продължим в тази насока и си 
дадем някакъв срок, например шестмесечен срок за отговор на тези 
въпроси, тогава ще може да влезем в новия бюджет догодина с реални 
параметри.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, обединихме са около това. Отпада ли това предложение на г-

н Чорбаджиев за следваща комисия? 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Да, мисля че това е разумен подход.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев, предлагам да формулирате предложението за решение 

около което се обединихме. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Предлагам да вземем решение да възложим на администрацията да 

възложи на районните кметства да направят проучвания и да ни предложи 
варианти за поставяне на подземни контейнери в срок до шест месеца. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

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

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на жалба от Димитър Ганчев с рег. № 

СИГ19001160ВН/23.04.2019 г., относно необходимост от ремонт на ул. 
„Поп Димитър“, писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
СИГ19001160ВН-004ВН/07.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност, писмо от Христо Христов– кмет на район „Младост“ с рег. 
№ СИГ19001160ВН-005МЛ-001ВН/24.01.2020 г., относно искано 
становище по компетентност. Г-н Ганчев тук ли е? Не. Има отговори на 
неговата жалба. Ще предоставя все пак думата на администрацията. 

 
Петър ГЪРБУЗОВ 
През 2018 г. улицата беше включена в бюджета, но поради промяна 

на уличната регулация в частта на един имот, където е изменена уличната 
регулация, това доведе до невъзможност да се случи проекта. Кметът на 
район „Младост“ пое ангажимент да процедира регулацията. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Има ли представител на район „Младост“? Заповядайте. 
 
Юлиян НИКОЛОВ 
Има предоставено такова техническо задание.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Призовавам всички жалбоподатели да присъстват на комисиите, за 

да могат да получават адекватни отговори на въпросите, които задават и да 
си получават отговорите в писмен вид, ако желаят това.  

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на сигнал от Надка Георгиева с рег. № 

СИГ19002325ВН/08.07.2019 г., относно изграждане на тротоари в района 
между Университетска болница „Света Марина“ и Военна болница – гр. 
Варна и писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция 
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
СИГ19002325ВН-005ВН/16.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност. Тук ли е г-жа Надка Георгиева? Няма я. Ако желае може да 
получи отговора и е хубаво да присъства на заседание, за да получи по-
подробна информация.  
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ПЕТА ТОЧКА 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на предложение от СНЦ „Отворен обществен съвет на 

протестиращите“ с рег. № РД18016283ВН-006ВН/28.08.2019 г., относно 
създаване на общинско предприятие „Зелена система и чистота на 
въздуха“ и писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. 
№ РД18016283ВН-007ВН-003ВН/16.01.2020 г., относно искано становище 
по компетентност. Има ли представители на сдружението? Няма. Има 
отговор, ако желаят могат да присъстват на комисиите и да си получават 
отговори от администрацията. 

 
ШЕСТА ТОЧКА 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на жалба от граждани, живущи в кв. „Виница“ с рег. № 

РД19016859ВН/10.09.2019 г., относно лошо състояние на улична 
инфраструктура, писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с 
рег. № РД19016859ВН-001ВН-003ВН/07.01.2020 г., относно искано 
становище по компетентност, писмо от инж. Петър Гърбузов – директор на 
дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 
РД19016859ВН-002ВН/22.01.2020 г., относно искано становище по 
компетентност. Има ли представители на жалбоподателите? Няма. Пак 
повтарям, ако желаят могат да присъстват на заседанията и да си получат 
отговорите. 

 
СЕДМА ТОЧКА 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разглеждане на сигнал от Иван Данков с рег. № 

СИГ19003630ВН/04.10.2019 г., относно площадка за разхождане на 
домашни любимци и писмо от Ивайло Маринов– кмет на район 
„Аспарухово“ с рег. № СИГ19003630ВН-002АС - 001ВН/20.01.2020 г., 
относно искано становище по компетентност. Тук ли е г-н Данков? След 
като го няма да си получи отговора и допълнително разяснение.  

 
ТОЧКА РАЗНИ 

 
Христо АТАНАСОВ 
8.1. Разглеждане на искане от Мартин Златев – общински съветник в 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000058ВН/24.01.2020 г., относно 
включване в бюджета за 2020 г. на обекти за ремонт. Заповядайте, г-н 
Златев. 
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Мартин ЗЛАТЕВ 
Искането ми е продиктувано от това, че се оказа че при преглед на 

бюджета район „Аспарухово“ е неглижиран от към средства. Още в 
предишния Общински съвет задавах въпроси, имаше подписка на 
живущите в местност „Боровец“ за липсата на осветление. Тогава 
говорихме, стигна донякъде и не продължи. Отделно в парите за 
рехабилитация разбрах, че ще бъдат включени малки улички, тротоари, но 
това което е специално за „Боровец“ не е включено. А ул. „Искър“ е изцяло 
за ремонт. Тя е невъзможна за движение. Там е необходимост, а тя е 
втората основна улица. Това е, което искам да бъде заложено.  

 
Янко СТАНЕВ 
Става въпрос за един участък, който е осветен на 2/3. Аз също живея 

в „Аспарухово“. Миналата година са инвестирани 80 млн. лв. Всичко, 
което е трябвало е правено за „Аспарухово“. Аз мисля че „Аспарухово“ е 
малко привилегировано в сравнение с другите квартали.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, г-н Иванов. 
 
Христо ИВАНОВ 
В голяма част исканията са за рехабилитации, които съвместно с 

районния кмет там каквото предложат ние удовлетворяваме исканията. Не 
не се месим в работата на районната администрация. Така че като си го 
заложат и пуснат като искане смятам, че ще могат да бъдат удовлетворени. 
Ние периодично възлагаме рехабилитации и периодично изискваме от 
районите да дадат предложения за извършване на определени дейности.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Въпросът е следния, както този сигнал, който дойде по-късно и не съм 

го включил, освен до общината и до комисията исканията, които се пускат, 
да бъдат и до районния кмет.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
Край на заседанието:12.55 ч. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         
______/П/__________                                             ________/П/________ 

 
/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 


