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ПРОТОКОЛ 

 

№ 5 

 

Днес 25.02.2021 г. от 10.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. 

 

В заседанието се включиха: 

Христо Атанасов – председател на комисията 

Айше Кадир 

Венцислав Сивов 

Даниел Николов 

Иван Иванов 

Мартин Златев 

Николай Костадинов 

Светлан Златев 

Стела Николова 

Стефан Станев 

Стоян Попов 

Щериана Иванова 

 

Не се включи: Генадий Атанасов 

 

Включиха се още: Стефка Господинова – директор на Дирекция 

„Финанси и бюджет“, Тодор Колев – Директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“, Петър Гърбузов – Директор на Дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Тихомир Тимов – 

началник отдел „Общинска инфраструктура“ към дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, Николай Капитанов – общински 

съветник, адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет 

– Варна. 

 

Заседанието откри председателят на комисията Христо Атанасов. 

Преди да започне разглеждането на дневния ред председателят на 

комисията представи информация за ново постъпили преписки към 

23.02.2021 г., не включени в дневния ред поради късната дата на постъпване, 

приключени преписки с изпратен отговор до заявителя  за периода 

30.11.2020 г.-25.02.2021 г., както и информация за неполучени от 

гражданите отговори на техни жалби за същия период. 

 

Председателят на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ 

предложи заседанието да протече при следния 
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ДНЕВЕН РЕД 
 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2020 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджет за 2021 г. на Община Варна, План – сметка за дейност 

„Чистота“ и Капиталова програма. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21003047ВН/15.02.2021 г., относно даване съгласие за поемане на 

дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

3. Разглеждане на предложение от Николай Капитанов – общински 

съветник в Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000058ВН/03.02.2021 г., 

относно активно участие на Община Варна в изготвяне на идеен проект за 

строителството на АМ „Черно море“.  

4. Разглеждане на подписка  от собственици на имоти, хотели, 

търговски обекти на територията на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ с рег. 

№ РД20022945ВН/27.11.2020 г., относно изграждане на входно кръгово 

кръстовище в курортния комплекс. 

5. Разглеждане на предложения от Район „Младост“ с рег. № 

ОС20000049ВН-002ВН-014ВН/09.12.2020 г., от Район „Владислав 

Варненчик“ с рег. № ОС20000049ВН-002ВН-009ВН/04.12.2020 г., от Район 

„Одесос“ с рег. № ОС20000049ВН-002ВН-011ВН/07.12.2020 г., и рег. № 

ОС20000049ВН-002ВН-013ВН/08.12.2020 г., от Район „Аспарухово“ с рег. 

№ ОС20000049ВН-004АС/11.12.2020 г., от Район „Приморски“ с рег. № 

ОС20000049ВН-002ВН-007ВН/30.11.2020 г., относно места за поставяне на 

подземни контейнери за битови отпадъци. 

5.1. Писма от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС20000049ВН-005ВН/14.12.2020 г. и 

от инж. Петър Гърбузов – Директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС20000049ВН-

003ВН/10.12.2020 г., относно поставяне на подземни контейнери за смет. 

6. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ИИБ19001450ВН-002ВН/16.02.2021 г., 

относно липса на улична настилка на ул. „Ружа“, бл. 9, 9а, 13, 13а и ул. 

„Божур“ бл. 12. 

7. Разглеждане на сигнал от Шерифе Шакир – председател на 

гражданска инициатива в кв. Виница с рег. № СИГ21000711ВН/16.02.2021 

г., относно включване в бюджета за 2021 г. на ремонт на тротоар по ул. „Св. 

Константин и Елена“, тротоар по продължение на ул. „Цар Борис III“, 

улично осветление на ул. „Св. Мина“ и края на ул. „К. Павлов“. 

8. Разглеждане на сигнал от Сали Светославов - председател на 

гражданска инициатива в кв. Аспарухово с рег. № 

СИГ21000710ВН/16.02.2021 г., относно липса на улично осветление, нужда 
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от ремонт на пътно настилки, нужда от ограничаващи скоростта изкуствени 

неравности. 

9. Разглеждане на писмо от Светлин Маринов с рег. № 

ОС21000085ВН/16.02.2021 г., относно липса на ограничителна мантинела в 

участъка между Аспарухов мост и Западна промишлена зона по ул. „Девня“. 

10. Разглеждане на искане от граждани с рег. № РД20019858ВН-

005ВН/16.02.2021 г., относно премахване на опасна, отчуждена къща на ул. 

„Силистра“ № 12 и разширяване на паркинг пред бл. 11, вх. А. 

11. Разглеждане на молба от Детелин Радев с рег. № 

ОС21000084ВН/16.02.2021 г., относно ремонт на улици в кв. „Левски“. 

12. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2020 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджет за 2021 г. на Община Варна, План – сметка за дейност 

„Чистота“ и Капиталова програма. 

 

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

Капиталова програма, приложени към протокола).   

 

Председателят  на  комисията  подложи  на  гласуване  даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение 

 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21003047ВН/15.02.2021 г., относно даване съгласие за поемане на 

дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

 

(Г-жа Господинова представи кратка информация, свързана с 

поемане на дългосрочен общински дълг).   
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Председателят  на  комисията  подложи  на  гласуване  даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

3. Разглеждане на предложение от Николай Капитанов – общински 

съветник в Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000058ВН/03.02.2021 г., 

относно активно участие на Община Варна в изготвяне на идеен проект за 

строителството на АМ „Черно море“.  

Комисията е препратила предложението за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Стела Николова и Николай Капитанов – общински съветници  

разясниха подробности по предложението. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че са препратили предложението към Агенция „Пътна 

инфраструктура“. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

4. Разглеждане на подписка  от собственици на имоти, хотели, 

търговски обекти на територията на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ с рег. 

№ РД20022945ВН/27.11.2020 г., относно изграждане на входно кръгово 

кръстовище в курортния комплекс. 

Комисията е препратила подписката за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че проектирането на кръстовището е включено в бюджета за тази 

година.  

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

5. Разглеждане на предложения от Район „Младост“ с рег. № 

ОС20000049ВН-002ВН-014ВН/09.12.2020 г., от Район „Владислав 

Варненчик“ с рег. № ОС20000049ВН-002ВН-009ВН/04.12.2020 г., от Район 

„Одесос“ с рег. № ОС20000049ВН-002ВН-011ВН/07.12.2020 г., и рег. № 

ОС20000049ВН-002ВН-013ВН/08.12.2020 г., от Район „Аспарухово“ с рег. 

№ ОС20000049ВН-004АС/11.12.2020 г., от Район „Приморски“ с рег. № 
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ОС20000049ВН-002ВН-007ВН/30.11.2020 г., относно места за поставяне на 

подземни контейнери за битови отпадъци. 

5.1. Писма от инж. Тодор Колев – директор на Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ с рег. № ОС20000049ВН-005ВН/14.12.2020 г. и 

от инж. Петър Гърбузов – Директор на Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № ОС20000049ВН-

003ВН/10.12.2020 г., относно поставяне на подземни контейнери за смет. 

Тодор Колев – Директор на Дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“, разясни че се провежда избор на изпълнител по новата 

обществена поръчка, при която ще бъде въведена новата автоматична 

система за събиране на отпадъци. Подземните контейнери ще бъдат 

разположени на 15 броя точки след становище от „Инженерна 

инфрастурктура“. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

6. Разглеждане на искане от Стела Николова – общински съветник от 

„Демократична България“ с рег. № ИИБ19001450ВН-002ВН/16.02.2021 г., 

относно липса на улична настилка на ул. „Ружа“, бл. 9, 9а, 13, 13а и ул. 

„Божур“ бл. 12. 

Комисията е препратила искането за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че по отношение на ул. „Ружа“ няма  проведена регулация. Има 

частен имот, който излиза на улицата. Отделно вертикалната планировка на 

сградите не позволява отводняване на улицата. За ул. „Божур“ миналата 

година е направен текущ ремонт на уличната настилка и са запълнени 

дупките. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

7. Разглеждане на сигнал от Шерифе Шакир – председател на 

гражданска инициатива в кв. Виница с рег. № СИГ21000711ВН/16.02.2021 

г., относно включване в бюджета за 2021 г. на ремонт на тротоар по ул. „Св. 

Константин и Елена“, тротоар по продължение на ул. „Цар Борис III“, 

улично осветление на ул. „Св. Мина“ и края на ул. „К. Павлов“. 

Комисията е препратила сигнала за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че в бюджета за тази година е заложена ул. „Св. Константин и 

Елена“. За ул. „Цар Борис III“ предстои да се проектира участъка от 

светофара за Кичево до входа на Виница. 
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ОСМА ТОЧКА 

 

8. Разглеждане на сигнал от Сали Светославов - председател на 

гражданска инициатива в кв. Аспарухово с рег. № 

СИГ21000710ВН/16.02.2021 г., относно липса на улично осветление, нужда 

от ремонт на пътно настилки, нужда от ограничаващи скоростта изкуствени 

неравности. 

Комисията е препратила сигнала за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че ул. „Найчо Цанов“ е включена в списъка на администрацията с 

обекти, за които Община Варна ще ползва банков заем. Относно 

изкуствените неравности преписката е изпратена към Комисията за 

безопасност на движението. 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

9. Разглеждане на писмо от Светлин Маринов с рег. № 

ОС21000085ВН/16.02.2021 г., относно липса на ограничителна мантинела в 

участъка между Аспарухов мост и Западна промишлена зона по ул. „Девня“. 

Комисията е препратила писмото за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че тъй като писмото е постъпило скоро и няма телефон на 

жалбоподателя, ще се свържат с него по имейл, за да уточнят за къде става 

въпрос, след което ще бъде разгледана ситуацията. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

10. Разглеждане на искане от граждани с рег. № РД20019858ВН-

005ВН/16.02.2021 г., относно премахване на опасна, отчуждена къща на ул. 

„Силистра“ № 12 и разширяване на паркинг пред бл. 11, вх. А. 

Комисията е препратила искането за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че има издадена заповед за премахването на къщата и в момента 

текат последващи действия за премахването й.  
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

11. Разглеждане на молба от Детелин Радев с рег. № 

ОС21000084ВН/16.02.2021 г., относно ремонт на улици в кв. „Левски“. 

Комисията е препратила искането за писмено становище по 

компетентност до администрацията. 

Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 

разясни, че улиците засегнати в молбата са включени в списъците на 

районната администрация за текущ ремонт. След приемане на бюджета ще 

бъдат ремонтирани. За улица „Дубровник“, тя ще бъде изцяло ремонтирана 

след приемане на бюджета. 

 

ТОЧКА РАЗНИ 
 

Стела Николова – общински съветник отправи питане във връзка с 

преписка, касаеща благоустройството на парк „Елин Пелин“. 

Председателят на комисията уведоми, че има препратено становище 

от администрацията до заявителите. 

Следващ въпрос на Стела Николова – общински съветник, се 

отнасяше за будките по спирките. Получен е отговор от администрацията, 

че няма договор с „Лафка“, а с фирмите концесионери и те си изпълняват 

задълженията по договорите за концесия. Въпросът е, как договорите се 

изпълняват като будките са затворени.  

Христо Атанасов – председател на комисията отговори , че предишния 

мандат като председател на Правна комисия многократно е разисквал този 

въпрос и изисквал концесионните договори и тези въпроси са предмет на 

обсъждане в друга комисия.  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието:11.35 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:                                                         

 

 

  ______/П/________                                        _______/П/_________ 

/Христо АТАНАСОВ/                                                    /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 


