
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

 
 

Третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 14.12.2011 г. (сряда) от 09.00 до 18:20 часа и на 15.12.2011 г. 
(четвъртък) от 09:00 до 14:00 часа. 
  

Присъстват 45 общински съветници, отсъстват 4 общински 
съветници: 

 
Владимир ТОНЕВ 
Иван ПОРТНИХ 
Таня ПАРУШЕВА 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има положени 31 подписа и следователно имаме кворум и можем да 

открием работата на Третото заседание на Общински съвет-Варна. В самото 
начало искам да дам думата на г-н Лечев, от общинската избирателна 
комисия, да ни запознае със свое решение. Заповядайте. 

 
Иван ЛЕЧЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници.  
На основание чл. 247 , ал. 5 от Изборния кодекс с решение 407от 2011 

г. ОИК издава удостоверение № 54 за това, че Благомира Здравкова 
Александрова е избрана за общински съветник в листата на Коалиция 
“Варна утре”, тази замяна се случва, поради факта, че г-н Христо Видолов 
Христов е назначен за Кмета на Кметство “Младост”, с решение № 408. На 
същото основание ОИК издава удостоверение № 55 на г-н Андрей 
Николаев Василев избран за общински съветник в листата на ПП “Нашия 
град”, но  тъй като той отсъства, удостоверението ще го връчим на 
следващото заседание. Моля, г-ца Благомира Здравкова Александрова.   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чухте решението на Общинската избирателна комисия. 

Следва полагането на клетва от новия общински съветник. Ще ви помоля да 
станете на крака. Повтаряйте след мен.  

 
Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 



се ръководя от интересите на гражданите от Варненска община и да 
работя за тяхното благоденствие. Заклех се! 

 
/Следва подписване на клетвения лист от новопостъпилия общински 

съветник Благомира Здравкова Александрова./ 
 
Колеги, както е по правилник, да ви запозная с новосформирана група 

от коалиция “Промяна за Варна” с вх. № 85 е входирано уведомително 
писмо със следния текст: на съответните основания от правилника 
съветниците от коалиция “Промяна за Варна” напускат групата 
“Християнски патриотичен съюз”. Също с вх. № 86 от вчерашна дата има 
споразумение за образуване на група от общински съветници към 
Общински съвет-Варна между председателя на групата на политическа 
партия “ГЕРБ”, представлявана от Иван Николаев Портних и от друга 
страна общинските съветници от коалиция “Промяна за Варна” – Ивайло 
Бояджиев, Петър Липчев и Петър Тодоров, за образуване на обща група в 
Общински съвет-Варна. Настоящата новосформирана група ще се ръководи 
от Иван Николаев Портних. Кой заместник - председател? Все пак 
останалата група е в състав от пет човека и нямаме основание на този етап 
да разглеждаме заместник председателския пост.  

Колеги, към началото на днешното заседание в канцеларията на 
Общинския съвет са входирани следните предложения за допълнения към 
дневния ред. Първото е от Валентина Софрониева, председател на 
комисията по “Собственост и стопанство”, която предлага към точката по 
“Собственост и стопанство” да бъдат разгледани още три предложения: 
първото е сключване на нови договори с наемателите – семейни лекари, 
лекари по дентална медицина, индивидуални практики на специалисти по 
чл. 102 от Закона за лечебните заведения; втора точка – удължаване срока 
за ползване на предоставените на фондацията “Владиславово” общински 
имоти; и трето – дарение на общинска собственост над 5 хил. лв. на 
“Градски транспорт” съгласно съответните законови основания от 
наредбата.  

Другото предложение, което е входирано това е от общинския 
съветник - Петър Липчев, би трябвало да ви е размножено, касаещо вземане 
на решение за частично отпадане на строителна забрана за три имота 
намиращи се в местност “Св. Никола”.  

Това е, което на този етап е постъпило официално при мен. Дневният 
ред ви е раздаден, имате думата за мнения, съображения, допълнения към 
така предложения дневен ред. Д-р Станев.  

 
Янко СТАНЕВ      
Уважаеми г-н председател, колеги. Имам две предложения. Едното, 

от моята точка да отпадне т. 22 – даване на съгласие за формиране на 



паралелки по норматива за минимален брой ученици и въвеждане на 
система за делегиран бюджет в общински детски градини. Колегата от 
ресорната комисия ще ви го прочете, а при нас ще бъдат включени в 
бюджета средствата. И второто е да бъде включено в дневния ред 
предложение за съвместна дейност с телевизия “Черно море”, с работно 
заглавие “Европейска Варна” – става въпрос за един проект, който изисква 
30 хил. лв., за да бъдат отразявани предаванията на Общински съвет и 
дебатите с времетраене 20 мин. веднъж седмично с едно повторение, за 
установяването на популярност на общинския съвет и на неговите решения. 
Това е второто предложение. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други предложения? Г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Вчера пристигна едно 

предложение от г-н кмета във връзка с изменение на едно приложение № 2 
за картите за хора с увреждания. Тъй като смятам това нещо за достатъчно 
важно, да бъдат картите представени по новия образец, който е в 
европейски формат, предлагам колеги това нещо да го включим в дневния 
ред, като точка десета по “Транспорт” за частична промяна на Приложение 
№ 2, т.е. да направим картите, които са за паркиране за хора с увреждания 
съгласно европейските стандарти. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения, предложения, съображения. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги. Две предложение, само че за излизане от дневния 

ред. Първото предложение: в “Собственост и стопанство”, т. 33 – 
художествената галерия. Не знам колко от колегите са запознати с 
проблема свързан с художествената галерия. Предходния Общински съвет 
го изкара от дневния ред, ако не се лъжа на едно от последните заседания, 
дори мисля, че беше на последното заседание на Общинския съвет. Има 
отново становище от Ванко Урумов, директора на Градската художествена 
галерия за излизането му от дневния ред. За какво става въпрос – преди 8 
години, когато започна концесията на графичната галерия, за колегите, 
които по-малко ходят в галерии става въпрос за “Графити”, вече известния 
хотел. Трябваше след приключването на концесията и нейното влизане в 
сила, което е влязло в сила, графичната галерия да се премести там, където 
й е мястото и временно тя е прехвърлена в Градската художествена галерия. 
Не е възможно в момента, след като е изпълнена концесията, тогава значи 
няма концесия. И да приключим въпроса с концесията свързана с 



“Графити”, да се предлага на Общинския съвет и то два пъти да се 
коментира възможността графичната галерия да бъде разположена в 
Градската художествена галерия. Ама това е пълен абсурд. Затова 
Общинския съвет преди 8 години е гласувал да се изгради нова графична 
галерия на “Княз Борис”. Така че какво правим днеска? И може ли 
администрацията два пъти да предлага едно и също нещо, което вече е 
отхвърлено от Общинския съвет? И на следващо място, минава през 
комисията по “Собственост и стопанство”. Съжалявам много, но няма ли 
комисия по “Култура”? Може ли такова нещо да се вкара в Общинския 
съвет преди да е гледано в комисията на Даниела? Така че, моля ви, 
категорично това да излезе от дневния ред. Нека да се гледа в комисията по 
“Култура” и да се прецени има ли концесия, няма ли концесия. Като няма 
концесия или има друго предназначение на тези около 1230 мисля, че бяха 
квадратните метра, които са общинска собственост да се ползва с друго 
предназначение, но да е ясно за какво иде реч. И тогава няма никакъв 
проблем, нека така да бъдат нещата. Но просто ей така два пъти да се 
вкарва на инат в залата. Така че, моля това нещо да излезе от дневния ред, 
да си мине по ресорните комисии, ако администрацията продължава да 
настоява по този начин да бъдат нещата. Аз не казвам какви са функциите 
на Градската художествена галерия, тъй като гледам, че тука е Ванко 
Урумов, ако трябва на него да му се предостави думата, той да коментира за 
какво иде реч, когато говорим за бианалета по графика, и когато говорим за 
Градската художествена галерия. Няма аз да влизам в конкретиката на 
темата. Надявам се, че тя ще излезе от дневния ред и няма да я обсъждаме.   

Следваща точка – “Архитектура”, т. 3 - “Златни пясъци”. Тя е 
задължително да излезе, независимо че ми е ясно, че има събраните нужни 
гласове да мине този ПУП, за поредния хотел на “Златни пясъци”. Защо 
трябва да излезе? Този ПУП е отхвърлен от предходния Общински съвет. 
Все още правилника не е променен. Уважаеми хора, които имате нужното 
мнозинство от “ГЕРБ”. Променете си правилника, вкарайте си го на 
следващата сесия и си го гласувайте, но по сега действащия правилник, 
след като има отхвърлено предложение от Общинския съвет, то не може 
втори път да влезе в зала освен, ако няма ново обстоятелство вкарано от 
кмета на Общината или от временно изпълняващия длъжността, както в 
повечето случаи се случва в нашата община, когато говорим за ПУП. Така 
че, по правилник не можете да го гледате. Ясно ми е, че ги имате гласовете, 
направете си го законосъобразно и си го гласувайте. Силно се надявам, че 
няма да го направите, тъй като няма варненец, който да не протестира 
срещу презастрояването на “Златни пясъци”. Сигурно няма съветник в тази 
зала, който да не отива на “Златни пясъци” и да не изказва своето 
възмущение, да не кажа българската дума, като се появи на “Златни 
пясъци”, кои са тези еди-си какви, които са го презастроили. Да, общинския 
съвет беше този, който се противопоставяше, включително и д-р Станев 



беше един от първите, може би първия, който постави този въпрос преди 
повече от 10 години. След което бяха иззети функциите на Общинския 
съвет, за да може да стане това, което е в момента “Златни пясъци”. Това 
безумие. Но в момента законодателят отново е дал тази възможност на 
общинските съвети, така че първо аз ви моля като цяло да го отхвърлите, а 
на днешното заседание и да искате, не можете да го гледате. Освен, ако не 
искате да направите закононарушение. А това вече си е ваше поредно 
решение, но поне ви моля да спазваме законите в началото на работата на 
този Общински съвет. Имате си гласовете, променете си правилника или 
пък помолете кмета да го вкара по нов начин, с нови изменения и тогава си 
го гласувайте. Но сега и да искате, не можете да го направите. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-жа Димова.  
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, скъпи колеги съветници, г-н Гуцанов. Ще 

бъда съвсем кратка. На първия въпрос, който отправихте за галерията, за 
Градска художествена галерия дали има концесия или няма концесия. 
Мисля, че тук сред нас е г-н Базитов, който би могъл да даде отговор. А на 
втория Ви въпрос – аз като председател на комисията по “Култура” получих 
от г-н Ванко Урумов писмо, в което се описва ситуацията и по естествения 
ход и ред на администрацията съм го пратила към дирекцията “Култура и 
духовно развитие” за становище. След като ми бъде върнато такова, на 
първата възможна комисия по “Култура” ще бъде разгледано. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Това значи ли, че и председателя на комисията е съгласен да бъде 

оттеглено? Щом ще го гледате на заседание на комисията, тъй като в 
момента имаме заседание на сесията. Т.е. Вие също подкрепяте да се 
оттегли от дневния ред, да го гледате във Вашата комисия по “Култура”. 
Така да го разбирам. Тогава Вашето становище е послеслов, каквото да има 
никаква стойност, след като Общинския съвет е взел решението. Ние не 
сме, извинявайте, орган, който коментира нещата след като вече има 
решение. Вашата комисия няма да има никаква стойност, след като 
Общинския съвет е гласувал. Така че, какво правите? Искате да го гледате 
във Вашата комисия и след това да влезе на заседание на Общинския съвет, 
както е нормално да се направи или просто ни информирате за едно 
действие, което ще бъде абсолютно безпредметно и безсмислено.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Г-жа Димова, ще имате ли отговор или? Запазвате мълчание. Г-н 

Гуцанов. 
                       
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявайте много. Г-н председател, извинявайте много, ама вижте 

ние не сме самодейна трупа, а сме Общинският съвет на Варна и г-н 
Базитов ще си каже своето виждане, когато се разгледа през ресорните 
комисии. И затова има помощен орган комисии, за да не водим такъв спор в 
продължение на 15 мин. тука и да си губим времето. Стига, моля ви се. 
Ясно е един път оттеглено от Общинския съвет, как се вкарва отново в зала 
без то да е минало през ресорната комисия? Като искате да го гласувате, 
гледайте си го през комисия, направете го. Но може ли един проблем преди 
8 години поставен по един начин в момента да се видоизменя на 180 
градуса? Нали това беше основната теза, когато галерията на “Княз Борис I” 
започна своята реконструкция и беше дадена на концесия? Аз пак ви 
казвам, не искам да влизаме по същество какви са функциите на Градската 
художествена галерия, какви са функциите на графичната галерия, кой 
прави бианалето, кой какво организира. Ако се стигне до такава дискусия 
тогава ще говоря, тогава ще говори и Ванко Урумов. Но е ясно, че трябва 
това нещо да се оттегли на този етап. И вижте го, и тогава да се коментира.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други предложения, допълнения, колеги? По “Архитектура” има ли 

нещо, което да се внася? Не виждам други предложения. Току-що ми 
представиха входирано предложение, т.е. искане от г-жа Мария Иванова 
Димитрова, когато се гледа точката касаеща общински детски комплекс да 
бъде изслушана. Аз мисля, че Общинския съвет тогава ще вземе това 
решение, така че когато отидем на тази точка г-жо Димитрова ще бъдете 
изслушана .... 

 
Мария ДИМИТРОВА - гражданка 
Да, само ако може да уточните кога е подадена молбата. Вие казахте 

току-що Ви е предоставена ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Молбата е подадена на 08.12. и това уточнихме, когато дойде ред на 

точката заемете място в залата, ще предложа на съветниците. Благодаря. 
Колеги, други мнения и съображения. Г-н Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Точката, която бях вкарал за ... Точката, която бях вкарал я оттеглям, 

понеже законът е променен, нещата са се уредили. Благодаря ви.  



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Липчев. Второто предложение отпада, оттеглено е. 

Други предложения, колеги, мнения, допълнения? Не виждам. Колеги, 
постъпилите предложения за включване в дневния ред.  

Първото беше предложението на председателката на комисията по 
“Собственост и стопанство”, г-жа Софрониева. Който е съгласен това да 
бъде включено в дневния ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Предложението на д-р Станев, от комисията по “Финанси и бюджет” 

да отпадне т. 22 и да бъде разгледано предложение за съвместна дейност с 
телевизия “Черно море”. Който е “за” така направеното предложение, моля 
да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е на г-н Гуцанов. От дневния ред да 

отпаднат точката по “Собственост и стопанство” под номер 33 за Градската 
художествена галерия и да бъде гледана в комисията по “Култура”. Който е 
“за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Може ли поименно гласуване, тъй като ще повдигна въпроса преди 8 

години какво е станало и какво прави в момента мнозинството.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Все пак да обявя резултата, който е оспорен.  
 
Резултати от гласуването: за – 8; против - 8; въздържали се – 20, 

предложението не се приема. 
 
Колеги, поименно гласуване за това предложение.  
 
Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се – 30; 

отсъстващи - 6, предложението не се приема. 
 
Следващото предложение за оттегляне от дневния ред е от точката по 

“Архитектура” да бъде оттеглена т. 3. Така е предложена от комисията, 
която го е разглеждала и го е внесла за включване в дневния ред.  



 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н председател, това не може да бъде в дневния ред, защото по 

правилника сега действащ няма ново предложение от страна на 
администрацията и то е отхвърлено от Общинския съвет един път и не 
може да бъде гледано, след като няма нови обстоятелства, които да 
променят. Така че, няма какво да гласуваме, то просто не може да бъде в 
дневния ред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Съветниците със своята воля ще изразят отношението, ако преценят, 

че трябва да бъде оттеглено, сега ще го гласуваме. Аз не мога на собствена 
воля да пренебрегна желанието и предложението на цяла една комисия и то 
по “Архитектура”.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Така това, което го говорите няма нищо общо нито с правилника, 

нито със закон. И в момента няма защо такива знаци да правите, г-н 
Апостолов. Просто си има ясен правилник, който е категоричен, че това 
нещо не може да бъде в дневния ред. Така че, няма какво просто да 
обсъждаме. Вие, ако искате си направете поредното нарушение, което беше 
и преди малко направено, но това ще го обсъждаме на следващата сесия. 
Интересно ми е пък Даниела какъв председател ще бъде на комисията по 
“Култура”.  
 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, за оттегляне на т. 3 от предложението на комисията по 

“Архитектура”. Който е “за” така направеното предложение, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се – 32, 

предложението не се приема. 
 
И последното предложение колеги е на г-н Луков, като т. 10 в 

дневния ред да бъде включено предложението, касаещо издаването на 
картите за инвалиди. Който е “за” така направеното предложение, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
         



     
Колеги, гласуваме дневния ред точка по точка.  

 
Общински съвет-Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
2. Поправка на явна фактическа грешка в решение № 31-3-

2/2/16.11.2011 г. на Общински съвет–Варна.   
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
3. Избор на общински съветници и представители в: 
- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие; 
- Областния съвет за развитие; 
- обществен съвет за упражняване на обществен контрол на системата 

в областта на социалните помощи и социалните услуги; 
- “Асоциация В и К”, в област с административен център – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 4. Утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител на 

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД.  

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
5. Освобождаване и избор на контрольори в едноличните дружества с 

ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община 
Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 



 
6. Освобождаване и избор на Съветите на директорите в търговските 

дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
7. Определяне на делегат и заместващ го в общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
8. Упълномощаване на представителя на Община Варна, във връзка с 

предстоящото общо събрание на “Варна Ефкон” ООД, което ще се проведе 
на 19.12.2011 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  

относно:   
  

(1) - вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на Оптичен кохерентен томограф в полза на “СБОБАЛ – Варна” 
ЕООД.  
 (2) - вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на Рентгенов скопично-графичен апарат в полза на ДКЦ ІІ “Свети 
Иван Рилски” Варна ЕООД. 
 (3) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.  

(4) – не отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.   

 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт” 

относно: 
(1) – променя на решение №1414-14/15/20.05.2009г. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
 
(1) - приемане на макрорамката на План – сметка за дейност 

“Чистота” за 2012г. и запазване такса битови отпадъци за 2012 г. в 
размерите действащи през 2011г.;  

(2) - приемане на информация за параметрите на банковия заем и 
отчет на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011г.; 

(3) - изменение на решение № 3491-8-1/36/10,11,18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти от 
капиталовата програма, в т.ч.: с банков заем 2011 г., с остатъка от 
облигационен заем за 2010г. и трансфер от ПУДОС;  

(4) - актуализиране на решение № 3491-8-2/36/10,11, 18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна;  

(5) - промяна на решение № 2952-3, т. ІХ-3 от Протокол № 
31/19,20.01.2011 г. на Общински съвет–Варна;  

(6) - увеличаване числеността на щата на ОП “Инвестиционна 
политика”;  

(7) - увеличаване числеността на щата на район “Одесос”; 
(8) - увеличаване числеността на щата на район “Младост”; 
(9) - увеличаване числеността на щата на район “Приморски”; 
(10) - увеличаване числеността на щата на район “Аспарухово”; 
(11) - увеличаване числеността на щата на район “Владислав 

Варненчик”; 
(12) - одобряване текст на договор за депониране на отпадъци в 

“Регионално депо за не опасни отпадъци” с. Въглен;  
(13) - даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане по договор № 
BG161РО001/1.1-10/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект BG161РО001-1.1.10-0005 “Достъпна култура в 
алтернативи”;    

(14) - даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане по договор № 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект “Подкрепа за разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”;   

(15) - даване на съгласие “Център за обществена подкрепа” и “Звено 
“Майка и бебе” да получат статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит;     



(16) - отпускане на финансови средства на ДКЦ І “Света Клементина 
– Варна” ЕООД за закупуване на апаратура и ремонт; 

(17) - прекратяване на договор № Д-3-9200/240/18.04.2003г. за 
учредено безвъзмездно право на ползване сключен между Община Варна и 
“Олимпийски клуб Варна”;   

(18) - опрощаване на държавни вземания;   
(19) - заемообразно финансиране на проект BG161РО001/1.4-

04/2009/003 “Укрепване на активната част на срутищата по стръмните 
склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от 
бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-04/2009/003 
в рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013”;  

(20) - заемообразно финансиране на проект рег. № А09-31-
37/30.01.2009г. “е - община Варна – ефективна и прозрачна общинска 
администрация в услуга на потребителите”, приоритетна ос ІІІ 
“Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез 
развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното управление”, 
финансиран по ОП “Административен капацитет”, Бюджетна линия: 
BG051РО002/08/3.1-02, съгласно договор за безвъзмездна помощ № А09-
31-37-С/01.06.2009г.;   

(21) - даване на съгласие да бъдат извършени дейности в комплекс 
Социален учебно – професионален център “Анастасия д-р Железкова” – гр. 
Варна;   

(22) - отпускане на финансови средства за гориво за отопление на 
Театрално – музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и 
сцена “Филиал” и Държавен куклен театър – Варна;  

(23) - възлагане на ОП “Инвестиционна политика” да изготви КСС за 
изграждането на нов подход към бензиностанция на “Градски транспорт” 
ЕАД Варна, като средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 г. на Община 
Варна;   

(24) - Изменение на решение № 3323-3/35/22, 23 и 29.06.2011г. на 
Общински съвет - Варна, като освобождава  Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
Марков” – Варна ЕООД  от заплащане на дивидент за 2011 г. (на база 
печалбата за 2010г.) за търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества с 100% общинско участие  в размер 583 500 лв., 
извършване на проверка във връзка  с изпълнение на решение на Общински 
съвет – Варна за закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на 
шийката на матката  и предоставяне на доклад;  

(25) - вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на хора със загуба на слуха, живеещи на територията на 
Община Варна;  



(26) - вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на членовете на дружество “Спасение”.  

(27) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ “Черно море” с  работно 
заглавие ”Европейска Варна”. 

  
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика”  относно:   
 
(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Марина Славова 
Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр. Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.М/417/28.06.2011г. 

(2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.П/170/29.06.2011г.  

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани.  

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани.  

(5) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” 
от 50 на 60 места.  

(6) - допускане на Споразумение за сътрудничество между Община 
Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална услуга за 
развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11.  

(7) - упълномощаване Кмета на Община Варна да сключва анекси към 
споразумението при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно условията на Управляващия орган. 



(8) - разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца с множество увреждания, като делегирана от държавата дейност с 
капацитет 60 места, считано от 01.01.2012г.  

(9) - допускане и одобряване на Меморандум за сътрудничество 
между Община Варна и Фондация Лумос – Клон България за обединяване 
на усилията в подкрепа на изпълнението на националната стратегия «Визия 
за деинституционализация на децата в Република България».  

 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
13. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности”  относно:  
 
(1) - приемане на План-сметка дейност “Чистота” за 2012 год.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно:  
 
(1) - разкриване на една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско градче”; 
(2) - актуализиране списъка на средищните училища в община Варна 

за учебната 2011 - 2012 година; 
(3) - въвеждане на системата на делегиран бюджет в общински детски 

градини; 
(4) - приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби за 2012 година; 
(5) - приемане на Общинска програма за начинаещи и изявени 

ученици по шахмат във варненските училища през 2012 година; 
(6) - приемане на Общинска програма за квалификация и насърчаване 

на научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2012 година;  
(7) - приемане на Общинска програма за образователна интеграция на 

децата и учениците в различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение в Община Варна през 2012 година; 

(8) - подкрепа кандидатстването на Община Варна по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на 
отпаднали ученици в образователната система”. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места”  относно:   

 
(1) – съгласуване на План за регулация и застрояване на УПИ Х- 11,12 

“за пречиствателна станция за отпадни води и озеленяване”, кв. 3 по ПРЗ на 
к.к. “Златни пясъци”.    

(2) - съгласуване на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за жилищна 
сграда”, кв. 1 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден)  

(3) - съгласуване на ПРЗ на пристанищен терминал “ЛЕСПОРТ”, част 
от пристанище с обществен транспорт за национално значение – Варна”, 
попадащ в  землището на с. Тополи, Община Варна и землището на с. 
Езерово, Община Белослав. 

(4) - съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ-250, “за курортно – жилищно 
строителство и озеленяване”, кв. 40 по плана на к.к. “Златни пясъци” 

 (5) – одобряване на ПУП - План за регулация  за УПИ ХІV- 284 и ХV 
– 209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и План за застрояване  за УПИ ХІV-284, 
кв. 92 и тупик с о.т. № 486 и № 487, по плана на 28 м.р., гр. Варна.    

 (6) - одобряване на ПРЗ на УПИ 026003, “За крайпътен обект – 
автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар” по КВС 
на землище с. Тополи, Община Варна. 

(7) - одобряване на ПРЗ на УПИ 025006 “За крайпътен търговски 
обект” на КВС на землище с. Тополи, Община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
16. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 
(1) – актуализация на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(2) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(3) – приемане на доклад за утвърждаване на независими оценители и 

правоспособни юристи, с решение на Общински съвет – Варна, от 
комисията по провеждане на конкурса. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2011 г. 

(5) – следприватизационен контрол по договор № ОС-3-
9200/10/25.03.2003 г. 

 



Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
17. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие”  относно: 
 
(1) - именуване на улици, находящи се в СО „Сотира” гр. Варна.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
18. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство”  относно: 
(1) - приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2012 година”. 
(2) - предоставяне за  управление и експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация Варна” ООД отвеждащ колектор за 
битови отпадъчни води между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. 
Константин и Елена”. 

(3) - възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на анализи за 
откриване на процедура за отдаване на концесия за изграждане на депо за 
рециклиране на строителни отпадъци в имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, п.з. „Клисе баир” , кв.1, Община 
Варна. 

(4) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
чрез публичен търг с явно наддаване на вещи – частна общинска 
собственост, представляващи железопътни материали.  

(5) - прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  ”Резервен”. 

(6) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР-Варна върху движими вещи-общинска собственост. 

(7) - одобряване на проект на Споразумение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане в полза на Дома на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Варна. 

(8) - одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 
10135.3511.1384, по кадастрална карта на район „Младост” , гр. Варна, 
целият с площ 1260 кв.м.  

(9) - учредяванe нa безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини”  върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна сграда 
на сутерен с идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м.  



(10) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, 
кв. 32, представляващ Поземлен имот 10135.4510.603 с площ 589 м2. 

(11) – откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
„изграждане и извършване на дейности за задоволяване обществения 
интерес – реализиране на проект за изграждане на районен парк 
«Владислав Варненчик» в имот частна общинска собственост ПИ № 
10135.4504.479 с площ 28 043 м2.  

(12) - откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
изпълнение на строеж – футболен стадион, и обслужващата го 
инфраструктура, управлението и поддържането им след въвеждане в 
експлоатация, в имот публична общинска собственост ПИ № 
10135.4502.344 по КК на ж.к. „Владислав Варненчик” с площ 30 246 кв.м.  

(13) - определяне на имоти-общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 

(14) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост тип БКТП върху имот - частна общинска 
собственост, съставляващ ПИ 10135.5504.4690 по кк на гр. Варна, ул. 
„Чонгора”.  

(15) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост върху имот - частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV - „трафопост”, кв. 42, по плана на с. Каменар.  

 (16) - приемане за безвъзмездно управление на недвижим имот - 
публична държавна собственост, представляващ сграда - " Защитно 
съоръжение" със застроена площ 166 кв.м., за задоволяване нуждите на 
Сдружение с обществено полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 
2010”. 

(17) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на 
строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.3511.618 по КК на район „Младост”, гр. Варна, целият с площ 6350 
кв.м. по плана на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р. 

(18) - промяна в предназначението на жилища от фонд ”Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”  във фонд ”Жилища 
за продажба”, и взема решение за продажба на общинските жилища на 
лицата. 

(19) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр. Варна, ул. „Тихомир”, 
кв. 20 представляващ ПИ № 10135.3515.1843 с площ 80 кв. м. 



(20) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот ЧОС, с 
административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31, представляващ  
31 кв. м. от ПИ № 10135.3513.439, целия с площ  271.00 м². 

(21) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и 
„Делта Есен” ООД за ползване на част от имот – ПОС, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 124а, ПИ с идентификатор 
10135.3512.158, СОУ “Гео Милев”, представляваща бюфет с площ 36 кв.м. 

(22) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ 
„Тони Инвест-Надежда Тодорова” за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
12-ти п.р., кв. 202а, УПИ ІV - „за училище”, СОУ „Елин Пелин”, 
представляваща бюфет с площ 20 кв.м. 

(23) - провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети, както следва:   

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 20 кв.м., Първо ОУ, ж.к. “Вл. 
Варненчик” IV район. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 кв.м., СОУ “П.К.Яворов, 
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., ОУ „Никола 
Вапцаров”, ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна. 

(24) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Константин 
Арабаджиев” № 10 представляващ 238.52 м², целият с площ 369 м2 . 

(25) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността за продажба на 189 кв.м. идеални части от  
ПИ с идентификатор № 10135.2554.148, частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15.  

(26) - одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181, с площ 123 м2, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Пробуда” № 67 Б.  

(27) - одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в кв. “Аспарухово”, 
ул. “Мара Гидик”№ 47, представляващ ПИ № 10135.5505.197, подрайон: 
28, кв.105, с площ 213 кв.м. 

(28) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 



общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-193 
с площ 687 м², находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар” .   

(29) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-192 с площ 702 м2, находящ 
се в гр. Варна, с.о „Кочмар” , кв. 19. 

(30) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна”  върху недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, І-ви м.р., представляващ сграда с идентификатор 
№10135.4504.531.1.  

(31) - сключване на договор за отдаване под наем на част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
«Капитан I-ви ранг Георги Купов» № 37, а именно помещение с площ 12 
кв.м. и коридор с площ 3,96 кв.м. в западната част на масивна едноетажна 
постройка с идентификатор 10135.5510.363, с наемател "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД-Варна.  

(32) - предоставяне за безвъзмездно управление на "Районен център 
по трансфузионна хематология-Варна", имот-частна общинска собственост, 
находящ се гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, сградата "Център 
по трансфузионна хематология" с идентификатор № 10135.2557.97.15 със 
застроена площ 1465 кв.м. и сутерен със застроена площ 414 кв.м.  

(33) - предоставяне за безвъзмездно управление на:  
- Градска художествена галерия-Варна, част от имот-публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" № 
1, 3 - ти п.р., кв. 709, УПИ ПI-"за худ. галерия", представляващ земя с площ 
3180 кв.м. и масивна двуетажна сграда със застроена площ 1236 кв.м.  

- Галерия за графично изкуство-Варна, част от имот-публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. "Любен Каравелов" № 1, 
3-ти п.р., кв. 709, УПИ III - " за худ. галерия", представляваща зали № 1, 2 и 
3 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ 1236 кв.м.  

(34) - изменение на решение № 3338-4 от Протокол № 35 от 22,23 и 
29.06.2011 г., относно даване на съгласие за безвъзмездно управление на 
VIII СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 13 
“ Звездичка”. 

(35) - предоставяне за безвъзмездно право на ползване на медицинска 
апаратура и оборудване от Община Варна на МБАЛ “Света Анна” АД. 

(36) - прекратяване чрез ликвидация на “Амбулатория медицински 
център за специализирана медицинска помощ “Очен медицински център – 
Варна “ ЕООД.     

(37) - възлагане на управителите на лечебните заведения – общински 
търговски дружества, да сключат анекси за удължаване срока на 



договорите за наем на кабинети в лечебните заведения с общо 
практикуващите лекари и стоматолози при досегашните условия. 

(38) -  даване на съгласие да бъде сключен договор за наем между 
ДКЦ „Чайка” ЕООД представляван от управителя Александра Манушева и 
Фондация с обществено полезна дейност „Владиславово” . 

(39) - даряване на „Градски транспорт” ЕАД Варна вещи – частна 
общинска собственост. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 

19. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 
въпроси и международно сътрудничество” относно:  

 
(1) - даване на съгласие да бъде открито официално представителство 

на Община Варна в гр. Харков, Украйна като подразделение на Общинско 
предприятие „Център за развитие на международното сътрудничество” към 
Община Харков.   

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
20. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет-Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 
 Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното Трето 
заседание на Общински съвет - Варна, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Колеги, позволете ми преди да преминем към същинската част на 
работата, виждам, че в залата е нашата уважавана колежка проф. Клисарова, 
която днес има юбилей. Макар и на патерица, днеска е момента да я 
поздравим за всичко това, което тя е дала за здравеопазването и от мое име 
и от името на целия Общински съвет да й пожелая много здраве и бъдещи 
успехи в това, което е намислила. 
  
  
 



Анелия КЛИСАРОВА  
 Благодаря на всички, наистина един такъв ден, когато ставаш на 50 е 
малко необикновен, но трябва да ви кажа, хубаво е. Защото пък това са само 
50, могат да бъдат и повече нали и дай боже да бъдат повече. И искам 
заедно да го отпразнуваме на чаша вино в 12:30 ч. в нашата почивка. 
Заповядайте.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на проф. Клисарова. Преминаваме към първа точка от 
дневния ред.  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
Питания и отговори на питания. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте. Г-н Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник- 

кметове. Имам един въпрос и един сигнал. Въпросът ми касае проекта за 
благоустрояване в района между “Генерал Колев”, “Царевец”, “Чаталджа” и 
“8-ми Приморски полк” до какъв етап е стигнало изпълнението на проекта 
и какви са действията, които трябва да очакваме да се случат. А сигналът 
касае конкретно паркирането в района на детски център за деца и младежи с 
умствена изостаналост “Йоан ..........”, детска ясла “Щурче” и “Незабравка”, 
след като паркират автомобили по улицата подхода става изключително 
тесен. Знаете в едно от заведенията има деца с проблеми и става 
невъзможно да достъпи нито линейка, нито пожарен автомобил, нито 
каквото и да е било специализирано транспортно средство. Моля да бъдат 
предприети мерки там да бъде освободен подхода. Благодаря.  

   
Николай АПОСТОЛОВ 
Други питания, колеги. Г-н Пашов.  
 
Николай ПАШОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми заместник-кметове. 

Става въпрос за един сигнал подаден от граждани на нашите приемни дни 
за невъзстановени настилки и тротоари по ул. “Роза” и “Зеленика”. 
Въпросът ми е. констатиран ли е проблемът и какви мерки биха могли да се 
вземат за това строителите да възстановят нарушените настилки при 
изграждането на сградите там по улиците? Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми заместник-кметове. 

Виждам, че временно изпълняващия длъжността го няма, но има 
достатъчно добро представителство. Г-н Бозов, щом сте Вие се радвам. Два 
въпроса. Първият е, отнася се за ул. “Роза” № 29, по кадастралната карта 
имот с № 10135.2553.406, общинска публична собственост и съседния имот 
с нужния идентификатор, жилищна сграда е отреден за второстепенна 



улица с ширина 6 метра. Към настоящия момент улицата върху имота с 
дадения номер не е изградена, а нуждата от нея е безспорно огромна. 
Бързото изграждане на второстепенната улица е изключително необходим и 
поради голямата денивелация между двата имота. След направената 
проверка на място на директора от дирекция “Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване”, инж. Стоян Димитров, е констатирано, че исканията на 
живущите в района за изграждане на второстепенна улица са основателни 
и, че такава е крайно необходима да бъде направена. Въпросът е, 
стартирана ли е процедурата на ПУП-ПУР за имот с идентификатор № 
10135.2553.406, след приемането, на който и влизането в сила дирекция 
“Инженерна инфраструктура и благоустрояване” ще има основание за 
приемане на действия по проектирането и строителството на пътната 
отсечка? 

Вторият въпрос – проблемният имот, администрацията е запозната 
достатъчно добре за какво става въпрос и желанията на живущите също 
бяха ясно изразени през последните шест – седем месеца. Има нарушения 
при придобиването на собствеността. Зачитам ви по най-краткия начин част 
от нарушенията. Въз основа на предоставените документи от гражданите в 
дирекция “Правно-нормативно обслужване” и становище от същата 
дирекция е видно, че липсата на надлежно проведена процедура за делба на 
имот 3634 между съсобственици Община Варна и физическите лица, води 
до незаконосъобразност на извършеното попълване в кадастралната карта 
към момента, въз основа на което са създадени реални парцели с дадените 
идентификатори. Съсобствеността на Община Варна се потвърждава с 
писмо – отговор с нужните номера от дирекция “Правно-нормативно 
обслужване”. На 17.06.2004 г. е извършено незаконосъобразна продажба на 
304 кв. м. идеални части от физическите лица, които са съсобственици с 
Община Варна, а именно: физическите лица не са предложили първо на 
съсобственика Община Варна да изкупи въпросните 304 кв. м. идеални 
части и второ, физическите лица не са получили съгласието на Общината за 
продажбата. Всички горе посочени и незаконосъобразни действия ощетяват 
Община Варна и накърняват нейните права и интереси. Но въпреки 
многобройните сигнали от живущите от началото на 2011 г. е налице 
бездействие от страна на администрацията. Въпросът – във връзка с това и 
на основание защита интересите на Община Варна, защо дирекция 
“Общинска собственост” все още не е провела процедура за обявяване 
нищожност на горепосочените сделки на основания чл. 26, ал. 1 от ЗЗД? 
Какви са били мотивите на дирекцията и на нейният директор? Имайки в 
предвид всичко това, желанието и единствената възможност за решаване на 
проблема с ул. “Роза” 29 е да се отреди за озеленяване с нужното 
благоустрояване – детски площадки, люлки и всичко, което е необходимо в 
думата благоустрояване. Като се направи нужната второстепенна улица и 
инфраструктура. Моля на следващата сесия да имаме отговор по този 



въпрос и най-накрая да се сложи край на сагата, за да могат хората наистина 
спокойно да живеят в този микрорайон.  

Вторият въпрос – относно проведената процедура свързана с ремонта 
на служебните автомобили. Моля да се даде пълна информация на 
общинските съветници каква е процедурата, защо след като не са били 
изразходвани средствата по предходната процедура, а само една малка част 
от тях, сега отново има обявена процедура за 780 хил. лв. с ДДС? Което на 
базата на автомобилите, с които разполага Община Варна се получава 
средно по около 4 600 лв. на автомобил. Което е близо четири пъти повече, 
отколкото ремонта на автомобилите на Народното събрание. Моля да се 
даде отговор на Общинския съвет защо е необходима такава голяма сума за 
ремонти, защо са толкова много автомобилите на Община Варна и защо са 
толкова големи сумите за ремонтите, които се изразходват за автомобилите 
на общината? Или може би, те са необходими, както г-н Дончев, който от 
шест месеца вече би трябвало да не е директор на едно от общинските 
дружества да си ползва служебния автомобил да си ходи на вилата с 
работниците. И най-накрая да се даде отговор този човек ще бъде ли 
освободен, след като бордът е взел решение за неговото освобождаване или 
още ще продължава да изпълнява нужните функции на “ГЕРБ”. Благодаря 
ви. Надявам се, че следващия път, следващата сесия ще имаме отговорите 
на зададените въпроси.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други въпроси, колеги. Заповядайте, г-жа Такева.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник- 

кметове, уважаеми граждани и скъпи ученици. Имам два въпроса и по-
скоро и двата са “може ли”. Единия е във връзка с ….. но има две неща, 
които не са изчистени. Тези хора получават своята храна, получават своя 
подслон, но там няма хигиенист, който да се грижи за крилото, в което те са 
настанени, а всички знаем как тези хора продължават да обикалят своите 
райони и да влачат неща, които никак не са за помещения. Съответно няма 
и човек, който да е на пропускателния режим, т.е. няма пропускателен 
режим. Има едни настанени бездомници, които са в абсолютна полова 
зрялост и едни възпитаници на СУПЦ, които имат липса на интелект, ако 
мога така да ги определя. Но това е нещо, което обикновено всички мълчат, 
никой не го признава, но ръководството си казва, че има проблем. Лично аз 
наскоро бях там. Въпреки, че има четирима бездомници, които са настанени 
само като брой, предстоят да бъдат настанени още 30, ако има такава 
необходимост, разбира се, съответно при четирима бездомници аз видях две 
момичета, които излизат от това крило. И моята молба е да се обърне 
внимание, ако е възможно да се обезпечи с нужния човешки ресурс, т.е. да 



има хигиенист и да има пропускателен режим, за да може да изолираме тези 
хора през зимните месеци от възпитаниците на СУПЦ, които видимо 
посещават това крило. Това е единия въпрос.  

И вторият ми въпрос е, възможно ли е Община Варна да използва 
факта, че финансира Двореца на културата и спорта и да изиска от Двореца 
на културата и спорта в договорите си с организаторите на различни 
концерти, въпреки че те са комерсиални, да предоставят определен брой 
билети, които след това да бъдат предоставени на деца със специфични 
нужди. Имам в предвид деца, които имат някакви проблеми, но в същото 
време Община Варна си има статистика колко са те и са по някакъв начин 
зачислени. Имам в предвид следното. Има много хора от нас, които 
получават покани, които по никакъв начин след това не използваме, т.е. има 
определен брой места, които не се използват, те да бъдат предоставени на 
Общината, която съответно да ги предоставя на тези деца. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Други въпроси? Не виждам. Доц. Бозов, ще се 

възползвате ли от правото си? Заповядайте.  
 
Христо БОЗОВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-жи и г-да общински 

съветници. Ще ми позволите и аз да се присъединя към поздравленията за 
рождения ден на проф. Клисарова. Вчера на тържеството в “Св. Марина” тя 
беше наградена с кристалния знак на кмета, най-високата награда, която 
кмета връчва за заслуги не само в развитието на медицинския университет, 
но и за здравеопазването в нашия град. Тя свърши една огромна работа и 
като председател на здравната комисия в миналия Общински съвет и в този. 
Надяваме се и пожелавам искрено да продължим да работим заедно за 
благото на нашите съграждани. 

 По отношение на въпросите, които бяха зададени, благодаря на г-н 
Христов, г-н Пашов, г-н Гуцанов, г-жа Такева. Интересни въпроси. Ще бъде 
извършена обстойна проверка и ще бъде реагирано на тях, на тези сигнали 
там, където е възможно в най-кратък срок, а в законно установения срок ще 
получите писмен отговор. Позволявам си да ви пожелая успешна сесия. 
Весели празници, след това. И не забравяйте, когато празнувате да мислите 
за проблемите на Община Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на заместващия кмет. Колеги, ако няма други въпроси, 

преминаваме към точка втора от дневния ред.               
 

 
 



II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в решение № 31-3-

2/2/16.11.2011 г. на Общински съвет – Варна.  
 

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това ... Г-жо, когато дойде точката по “Собственост и стопанство”, 

много Ви моля, това е заседание на Общински съвет-Варна. Поправката е 
техническа, ще изчета проекта за решение, в него всичко става ясно.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

41-2. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна допуска поправка на явна фактическа грешка в 
свое решение № 31-3-2/2/16.11.2011 год., по отношение избора на членове 
в Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, като името 
в т.6 “Станислав Георгиев Тодоров” да се чете “Станислав Темелков 
Димитров”.  

  
Имате ли мнения и съображения? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка три от така приетия дневен ред.  
  



III.  
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на общински съветници и представители в: 
- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие; 
- Областния съвет за развитие; 
- обществен съвет за упражняване на обществен контрол на системата 

в областта на социалните помощи и социалните услуги; 
- “Асоциация по В и К”, в област с административен център – Варна. 
 

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие по писмо постъпило от кмета на Общината. Проекта за решение, 
който ще ви предложа тук, е следния:  

 
Общ брой присъстващи общински съветници -39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
42-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл.22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
Общински съвет – Варна определя за мандат 2011-2015 г., за свои 
представители и членове в Работната група за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие: 

1. Жельо Петров Алексиев 
2. Илия Христов Кафалийски 
3. Димитър Иванов Чутурков 

 
Мнения и съображения по така направеното предложение. Не 

виждам. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Второто предложение – избор на общински съветници и 

представители в Областния съвет за развитие по писмо постъпило от 



областния управител. Проекта за решение, който тук ви предлагам е 
следния: 

 
43-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински съвет – 

Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие 
на област Варна за мандат 2011-2015 г., Марио Димитров Шиваров с 
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със 
защита интересите на община Варна. 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното 

предложение, моля да гласува. Извинявам се колеги, поименно. Снежи 
заповядай.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Следващия проект за решение е по писмо на дирекцията за “Социално 

подпомагане – Варна” и касае избор на обществен съвет за упражняване на 
обществен контрол на системата в областта на социалните помощи и 
социалните услуги. Проекта за решение, който тук ще ви прочета сме го 
развили подробно, за да става ясно кои хора се предлагат.  

 
44-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за мандат 2011-2015 г. Обществен 
съвет за упражняване на обществен контрол на системата в областта на 
социалните помощи и социалните услуги в следния състав: 

Павел Алексеев Христов – Общински съветник, Председател на 
комисията, и членове: 

1.Адриана Николова Григорова – Директор на Дирекция “Социално 
подпомагане” Варна, при Агенцията за социално подпомагане. 

2. Ивайло Христов Митковски – общински съветник 
3. Георги Иванов Георгиев – Председател на Национален алианс за 

социална отговорност 
4. Мариана Стратева Николова – Изпълнителен директор на фондация 

“Карин дом” 
5. Яцек Пьотр Вуйчик – Председател на Управителния съвет на 

фондация “ Аугуст Мозер”  
6. Елка Петрова Кръстева – консултант към Център за социална 

рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно езикови проблеми. 
 
Мнения и съображения по така направеното предложение. Не 

виждам. Гласуването е явно. Който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  



Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 3, 
предложението се приема. 

 
Следващото предложение е избор на представител в“Асоциация В и 

К”, в област с административен център – Варна. Също по предложение на 
областния управител, по искане. Проекта за решение тук е следния: 

 
45-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите,  Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2011-2015 г., за свой представител в “Асоциация В и К”  в област с 
административен център – Варна – Иван Николов Луков, който да участва в 
работата на Асоциацията при невъзможност на Кмета на Община Варна да 
присъства. 

 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Гласуването е поименно. 

Снежи. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
  
Ще помоля колегите общински съветници, които отсъстват да заемат 

местата си в зала. Два дена работа ни чака. Преминаваме към точка четири 
от дневния ред.   

  



IV.  
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Утвърждаване на класирането на комисия за избор на 

управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна 
ЕООД.  

 Докл.: д-р И.Митковски – председател ПК „Здравеопазване”  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, д-р Митковски. 

Заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, преди да преминем по същество за разглеждане на 

точката искам да ви запозная малко с фактология и с неща, които трябва да 
свършим в тази точка. Първо, има протокол от комисията по провеждане на 
избора с класиране. Освен него има възражение от д-р Боряна Иванова 
Събева, участник в конкурса по отношение както на класирането, така и на 
състава на комисията, така и с утвърдените от общинския състав 
документи. И трето, има предложение от кмета на общината за отлагане на 
гласуването на управител на здравното заведение и гласуване на временно 
управляващ. Тъй като предното гласуване за сегашния временно 
изпълняващ длъжността изтича, не трябва, т.е. от тази сесия ние трябва да 
излезем с гласуван постоянен или временен управител на това лечебно 
заведение, тъй като някои колеги, които са били в предния Общински съвет 
знаят, че специално за него се е налагало два пъти да правим извънредни 
сесии именно за гласуване на временно изпълняващ длъжността, тъй като 
без такъв не може да функционира лечебното заведение. Така че, ви 
предлагам да процедираме по следния начин: първо да разгледаме 
възражението на д-р Боряна Иванова Събева, тъй като ако приемем нейното 
възражение ние трябва да насрочим нов конкурс. След което да разгледаме 
предложението от комисията провела конкурса и вече, ако то не бъде 
прието, да гледаме предложението на кмета.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли някакви мнения и съображения до тук, колеги? Разбрах. 

Благодаря. Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така, възражението колеги на д-р Боряна Събева вие го имате 

размножено в документите. Най-общо е в няколко момента. Първо, по 
утвърждаване на документацията за провеждане на конкурса, а именно за 



утвърждаване на типов договор за управление. Втория момент, който тя 
визира е по отношение на състава на комисията и трето е по 
функционирането на комисията, а именно класирането и начина на 
формиране на оценките на кандидатите. Аз предлагам особено по първите 
два момента да вземе отношение г-жа Софрониева, която и като юрист, и 
като общински съветник участва в състава на комисията.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Считам, че избора на 

управител на онко диспансера мина при пълна прозрачност, 
законосъобразно. Доводите на жалбоподателя са неоснователни. Тъй като 
по едната част, където тя казва, че договора не е обявен. Той е обявен 
отдавна на сайта на общината и не е оспорен от никой, така че той е 
действащ като предложение. Относно състава на комисията, има изявени 
колеги в областта на медицината, аз мисля, че тя трябва да обясни своите 
мотиви. Това е по този повод. Мисля, че е неоснователна жалбата. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли други изказвания, колеги? Няма. Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
По третия въпрос, който д-р Събева повдига по отношение на 

функционирането и начина на формиране на оценките на комисията, вие 
имате и протокол от заседанията на комисията, който е във вашите 
документи. Функционирането беше абсолютно равностойно за всички 
кандидати. Всички кандидати преминаха през първи и втори тур. Първия 
тур е разглеждане на документите, които са подали. Втори – писмените им 
разработки и бяха допуснати до трети кръг, където се проведе събеседване с 
тях. Някъде в жалбата прочетох, че е извършено в отсъствие на членове на 
комисията. Вие си спомняте, на предното заседание на общинския съвет 
дори ние взехме решение за промяна на датата за събеседването именно 
поради невъзможност на един от членовете да присъства на това заседание, 
така че това в напълно неоснователно. Моето предложение е: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

46-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,във връзка с чл. 13, 
пр.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 



конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, Общински 
съвет – Варна взима следното решение:  

Отхвърля като неоснователно подаденото възражение с вх. № ОС11-
94.Б/6/0.812.2011 г. от д-р Боряна Найденова Иванова-Събева срещу 
решение № 3542-4/20.09.2011 г. на Общински съвет – Варна и решение № 
5/28.11.2011 г. на Комисия по избор на управител на ЕООД 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков” – Варна, тъй като не са на лице визираните в 
възражението нарушения. Изборът на управител е извършен 
законосъобразно при спазване на Закона за лечебните заведения и Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения. По отношение на 
конкурсната документация, състава на комисията по провеждането на 
конкурса и класирането на кандидатите, съобразно постигнатите резултати. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е “за” отхвърляне на възражението на д-р Събева, моля 

да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 3; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към утвърждаване предложението на комисията.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, независимо как ще завърши следващото гласуване, 

т.е. дали ще се потвърди или не класирането от комисията, избрана за 
провеждане на конкурса, искам да благодаря на всички членове на 
комисията за изключително отговорното и адекватно поведение, 
независимо от това, че примерно общинските съветници, които участваха, 
бяха от четири различни политически сили разположени в различни посоки 
на политическото пространство. Също искам да ви кажа още сега, че 
различните анонимни сигнали, които са подавани до различни инстанции не 
са разглеждани в комисията и нямат никакво отношение по класирането на 
кандидатите. Това е видно и от протокола, който вие го имате, от малките 
разлики между отделните кандидати. Това, което беше положителното в 
този конкурс е, че всички кандидати бяха много добре подготвени и добри 
професионалисти, което пък затрудни донякъде работата на комисията по 
избор по класирането им. Протоколите от комисията, независимо от 
нейната разнородност са единодушно приети от всички представители. И 
във връзка с проведените три тура на конкурса, комисията взе следните 
решения за класиране. Вие ги имате и на основание на това класиране ви 
предлагам следното решение на общинския съвет.  



На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с 
чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № РД10-9302 (56)03.06.2010г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна 
ЕООД, избрана с Решения № 3542-4,№ 3543-4-1 и № 3543-4-2, № 3543-4-3, 
№ 3543-4-4/38/20.09.2011 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет - 
Варна РЕШИ: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
5/28.11.2011 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД д-р Георги 
Леонидов Кобаков, класиран на първо място. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, ние имаме два подхода. Единият е гласуваме това, 

което е решила комисията, доверяваме се на нея, т.е. нямаме становище по 
темата, а просто препотвърждаваме това, което комисията е взела, като 
решение. И разбира се втори подход, самия съвет също да се запознае поне 
в груби линии какво е виждането на първият и на вторият представили се в 
конкурса. Защо? Ще имаме ли линеен ускорител или не? Тъй като това е 
една много голяма програма, която започна за онко диспансера още преди 
четири – пет години. С инвестиции свързани в изграждане на новото крило 
на онко болницата, инвестиции свързани с това, че по реституция цялата 
земя не беше наша собственост. Общината, дадохме много средства, за да 
можем да си върнем цялата земя. Д-р Митковски помни много добре, колко 
сложни бяха решенията на общинския съвет тогава. И виждането беше, че 
правим ясен компромис да може това да се развива, като лечебно заведение 
водещо. Направихме бункера за линейния ускорител и средствата бяха на 
ръба да пристигнат в общината. Поради смяна на управленията, 
финансовите кризи и т.н., те се забавиха. Терапията ще взимат ли линеен 
ускорител, тъй като имат осигурени пари или няма да го взимат? Какво е 
цялото виждане в момента? Или общинския съвет питаме и взимаме 
някакво становище по въпроса, или се доверяваме на комисията. Но това са 
много години вложени в изграждането на онко диспансера. Това не е едно 
от ДКЦ-та, многото в града. Включително това лечебно заведение беше 
създадено също с решение на Общински съвет преди няколко мандата. И не 
знам дали трябва толкова лековато в момента да вдигнем ръка и да кажем 



ето това е решението, една стотна или там две стотни, или една десета, няма 
значение, гласуваме, това е човекът. Или да се погледне от всички ъгли на 
този въпрос, защото той има една страна, пак за трети път го казвам, 
спечелилият конкурса, но има и много инвестиции през годините и много 
сериозно бъдеще, което трябва да бъде разработено за това лечебно 
заведение. Затова аз моля наистина да се обмисли внимателно преди да се 
пристъпи към гласуване в дадения случай. Ако двамата кандидати, д-р 
Кобаков и д-р Таскова, които са на първо и второ място тука, аз мисля, че е 
редно да ги изслушаме. Пак казвам, тук не става въпрос за едно от многото 
ДКЦ-та. А какво е бъдещето на това здравно заведение, ще продължаваме 
ли да вкарваме пари в него? Да не се окаже, че някой иска да вкара линеен 
ускорител, което се чува в публичното пространство по линия на публично-
частното партньорство, и след една или две сесии някой да постави въпроса 
за взимане на част от процентите на това дружество. Поставям ги въпросите 
предварително, за да не се окаже, че след две сесии работим по дадена 
схема, някои хора. Затова, много моля, внимателно да се коментира този 
въпрос. Ако е необходимо ще взема още веднъж думата, ако никой не 
предложи нищо друго, за да видим какво правим. Просто отварям една 
дискусия по въпроса за тази болница.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев поиска думата. А иначе от всички групи имаше 

представители в комисията и би трябвало тези отговори да ги има.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Ясно е, че ако се 

запознаем с протоколите на комисията и с концепциите на 
кандидатстващите, всички те дават отговори частично или цялостно на 
въпросите, които постави г-н Гуцанов. Няма концепция, в която да липсва 
линейния ускорител. Разбира се, дали ще бъде от “А” или “Б”, или “В” 
конструкция зависи от това дали 5 млн. 400 хил. или 6 млн. 900 хил. ще 
бъдат отпуснати, а това зависи от простия факт да бъде вкаран в списъка на 
Министерство на здравеопазването за догодина, респективно в 
Министерство на финансите, финансирането на този линеен ускорител, 
който се явява триъгълен камък за повишаване ефективността на лечението 
на над 100 хил. болни, които минават през онко болницата на година. Сега 
тука въпросът е следният. Много внимателен съм, когато става въпрос за 
колеги, тъй като аз, макар и да не се познавам дълбоко с колегите съм 
сигурен, че всеки един от тях иска доброто на болницата. Няма как да бъде 
различно в тази болница, в тази специфична среда, в която се движат. 
Сигурен съм и, че всички те притежават нужната квалификация. Абсолютно 
съм убеден в това. Сигурен съм, че всички те ще направят всичко да се 
свърши програмата онко болницата да разшири своята ефективност до 



такава степен, с която да задоволява поне в по-висока степен начина, по 
който се отнасяме с онко заболявания. Така че, аз съвсем човешки говоря, 
нямам притеснение да гласувам за който и да е от кандидатите. Нещо 
повече. При това положение незапознат в подробности, в детайли с 
концепцията, тъй като не съм бил член на комисията, съм длъжен да се 
доверя на комисията. Хубаво би било ... Аз познавам и Кобаков, и д-р 
Таскова, и д-р Кобаков. Нали знам за какво става въпрос. Понеделника се 
запознах с документацията за линейния ускорител. Последната 
документация. Последните входирани писма в Министерство на 
здравеопазването. Знам и че депутати от Варна, от различни партии работят 
усилено в тази посока. Разговарял съм и с депутатите. Тука въпросът е 
обаче, кого ще сложим за изпълняващ, за да движи някой нещата. Имам 
доверие на комисията, имам доверие и в предложенията, които бяха 
алтернативни, но все пак трябва да направим избор днеска. И не искам 
избора да се превръща между д-р Таскова, д-р Кобаков, д-р Найденова 
беше, мисля. Това го правихме за “Чайка” и си спомням какво се получи. 
Окепазихме колегите без никаква причина. Затова аз предлагам да се 
доверим на комисията, в комисията участваха достатъчно интелигентни и 
можещи хора. Имам притеснения относно сигналите за злоупотреби и 
корупция. Но тъй като презумпцията за невинност би трябвало да бъде 
основополагащ триъгълен камък на действията на всички и не само, когато 
сме на зор, а по принцип смятам, че до изясняване на случая всички хора в 
онко болницата имат една единствена привилегия – да се борят за живота 
на своите болни. Затова аз смятам, че можем да подкрепим предложението 
на комисията. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Проф. Клисарова. Нека не забравяме, че 

точката е утвърждаване предложението на комисията.  
 
Анелия КЛИСАРОВА  
Аз искам да взема отношение, и като член на комисията, и като човек, 

който години наред работи онкология, и като човек, който е запознат с 
линейните ускорители. Затова по отношение първо на онкологията във 
Варна и линейните ускорители във Варна. Истина е, че Варна е градът, 
който е най-зле относно лъчетерапията или ние работим с един рокос, който 
е от 65 г. Това е истината. Тези линейни ускорители са жизнено необходими 
за Варна и за региона на Варна. Сега, два центъра ще има на линейни 
ускорители или на лъчетерапия във Варна. Първия център ... Така е. Да. 
Първия център, той вече е в проект и се изгражда в болница “Св. Марина”. 
Това е по проект на държавата, по програма “Развитие на човешки ресурси” 
и към министерството на МРРБ и този проект е в движение. Отпуснати са 
140 млн. за този проект, като 20 млн. са за “Св. Марина” като държавна 



болница, утвърдено е. Даже, колеги има вече на специализация да се 
обучават. Конкурсите, това да го кажа за спокойствие на всички. 
Конкурсите за линейните ускорители се извършват от Министерство на 
здравеопазването. Мисля, че това вълнува като, ако е собственост на някого 
или ако е собственост на общината, или на държавата, както в случая “Св. 
Марина”. За втория линеен ... Там ще бъдат два линейните ускорители. Не 
може с един. Подчертавам. Всички европейски стандарти са с два, защото 
не може да бъде прекратявана лъчетерапията на даден пациент. Ако тя бъде 
прекратена, много по-лоши са последствията след това за пациента. Никой 
не може да гарантира, че няма да се счупи някой от линейните ускорители, 
доста сложна техника, а те излизат и в профилактика. За втората – център 
към онкологията за линейния ускорител, защо много? Много трудно се 
случва и малко вероятно да се случват нещата. Истина е. Цялата варненска 
общественост, всички лекари от Варна, цялата онкология, ръководството на 
онкологията, варненски депутати лобират за този линеен ускорител, който е 
много необходим. Но причината там е една. Ако виждате ние не сме КОЦ, 
или това е комплексен онкологичен център, който е включен в програмите, 
където държавата инвестира пак по европейски проекти и инвестира и 
купува линейни ускорители. Ние сме болница за лечение, специализирана 
болница за лечение на онко болни и затова не сме влезли в тази програма. 
Не че някой от нас не е искал или някой от нас има вина. Затова визията на 
кандидатите беше първо тази многопрофилна болница да, ще се занимаваме 
още с онко дисопансера, не многопрофилна извинявайте, специализирана 
болница. Да я направим такъв център, за да можем да участваме по тези 
програми. И там вече са необходими нашите усилия и малко наши средства. 
Относно конкурса. Според мен, мисля, че и кандидатите, ние го 
разглеждахме и на комисия по “Здравеопазване”, всички кандидати бяха 
много честни, много достойни. Доказани лекари във Варна, с нашето 
дълбоко уважение и респект към тях, представиха се отлично. Мога да 
кажа, изключително беше затруднена комисията кой и как да бъде. 
Индивидуално бяха поставени всички оценки. Сборът на всички оценки и 
формирането на оценките беше извършено в присъствието на пет човека, 
така че искам да подчертая достойността на кандидатите и това, че не 
можем да оставим онко диспансера без ръководител, защото изключително 
ни е важно и необходимо в края на годината онко болните да бъдат 
осигурени с всички необходими лекарства и с всички необходими грижи.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Клисарова. Други мнения? Д-р Митковски.  
 
 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Само няколко думи във връзка с това, което казаха колегите. Във 

всеки, който се изказа, има много истина. Въпросът за линейния ускорител, 
всички в програмите им фигурираха осигуряване на линеен ускорител. 
Това, което каза проф. Клисарова във връзка със статута на болница и ако 
си спомняте някои от вас предни общински съвети именно поради тази 
причина се наложи да прави извънредно заседание, защото предният 
управител наистина се опита да регистрира болницата, като такава, но от 
министерството отказаха да я регистрират поради това, че трябва да се 
доизградят някои звена в нея, за което наистина отговорност ще има 
следващия управител и Общинския съвет, като управляващ орган. За 
съжаление това, което проф. Клисарова каза, единствено “Св. Марина” е 
допусната до кандидатстване по пари по тези програми. Вече там не знам 
по какви причини. На останалите болници и лечебни заведения на 
територията на Община Варна е отказано и даже им е казано да не 
кандидатстват, защото няма да получат пари. Това е друга тема на разговор, 
не в тази връзка. По въпроса, който повдигна г-н Гуцанов, смятам, че 
избора на комисия е отговорност на общинския съвет. Той, затова избира 
комисия, за да провежда този конкурс. Иначе в противен случай тука ще 
наредим всичките кандидати, ще им задаваме въпроси, ще отговарят. Сега 
мисля, че не е работа на хора незанимаващи се със здравеопазване да бъдат 
компетентни в тази област. В България знаете, че всички разбират от 
футбол, политика и здравеопазване. Така че, мисля, че състава на комисията 
е такъв и политически и професионално, който гарантира, разбира се никой 
не може да каже от един добър лекар дали ще стане добър ръководител на 
лечебно заведение. Но това, което ние се постарахме да направим и смятам, 
че сме го направили и го предлагаме на вашето внимание за решение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако няма други изказвания да пристъпим към ... Заповядайте. 

На микрофона, ако обичате и за протокола да се представяме. 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Един въпрос, който може да е свързан с решението, което ни 

предстои да вземем, от процедурна гледна точка, без да поставям под 
съмнение нито за секунда почтеността и компетентността на комисията и 
съответно нейните решения. Имате ли информация ... Въпросът е към д-р 
Митковски. Имате ли информация за съдебно оспорване на решенията на 
вашата комисия. Това може да резонира и да има значение в последствие на 
нашето решение.  

 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Така. Значи, както ви казах в началото, комисията отказа изобщо да се 

занимава с анонимни сигнали за един или друг кандидат, защото всички 
колеги в тази комисия не искаха да се наредят на опашката за оплюване на 
българските лекари. Това, от една страна. Разбира се, има сезирани и 
самосезирали се органи на базата на тези сигнали, които са подадени, от 
една страна, от друга страна д-р Иванова също е подала това възражение, 
което е до нас и до административния съд, ако не се лъжа. По отношение на 
първото, независимо от решението на съответните органи във връзка с тези 
анонимни сигнали, те не биха касаели избора на управляващ лечебното 
заведение, тъй като, доколкото знам, не са насочени срещу него. Така че, 
дори да има някакви последствия, това не би довело евентуално до 
преразглеждане на нашето решение. Да. Сега вече във връзка с 
възраженията на д-р Събева, чухте нашите юристи, така че знаете, че в 
юридическите среди е въпрос на тълкуване и на разглеждане, но това също 
към този момент не означава, че ние не трябва да си свършим нашата 
работа, т.е. да гласуваме управляващ лечебното заведение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако няма други мнения и съображения да припомня 

предложението, което направи към Общински съвет-Варна д-р Митковски, 
а именно:  

47-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения и предложение вх. № РД10-
9302 (56)03.06.2010г. от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна ЕООД, избрана с Решения № 3542-4,№ 3543-4-1 и № 
3543-4-2, № 3543-4-3, № 3543-4-4/38/20.09.2011 г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет - Варна РЕШИ: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
5/28.11.2011 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД д-р Георги 
Леонидов Кобаков, класиран на първо място. 

   
Поименно гласуване. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И втора точка към това предложение. На основание чл. ... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да обявим ... Д-р Митковски. Нека да обявим резултата.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи - 4, предложението се приема. 
 
Заповядайте д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Втора точка към решението на Общински съвет.  
 
48-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, 

ал. 1 от АПК, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, предвид обстоятелството, че избора на управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД е наложителен, тъй като  
срока на договора за възлагане на управлението за избор на временно 
изпълняващ длъжността управител от 90 дни изтича и дружеството би 
останало без легитимно избран управител, което би довело до значителна и 
трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, управлението на 
дружеството и персонала и необходимостта от сключване на договори с 
РЗОК – Варна по клинични пътеки за изпълнение дейността на лечебното 
заведение по действащия Национален рамков договор, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решенията, относно 
утвърждаване класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
5/28.11.2011 г. и определяне за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД от 
д-р Георги Леонидов Кобаков, класиран на първо място. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Който е “за” така направеното 

предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на д-р Митковски.  
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря ви колеги. Честито на д-р Кобаков за гласуваното доверие. 

Надявам се, че той осъзнава с каква отговорност го натоварва общинския 
съвет и дано да оправдае очакванията, с които сме го натоварили. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Колеги, точка пета от дневния ред.   
 
                         
      



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на контрольори в едноличните 

дружества с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала 
Община Варна.  

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преди да ви предложа проектите за решение по тази точка, предлагам 

освобождаването и избора на контрольор да бъде гласувано анблок за всяко 
дружество по отделно. Има ли други мнения и съображения? Не виждам. 
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Първото предложение.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници -42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 49-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД - д-р Лидия Велик Маринова. 

 
 

 49-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на  “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД – Калина Вълчева Пеева. 
 
 

Имаме ли мнения и съображения тук, колеги? Няма. Поименно 
гласуване.   

 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 



Следващото предложение, колеги. Втори път ще зачета основанията 
понеже са едни и същи след това ще ги пропускам.  

 
50-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД  Красен Колев Матев.  

 
 

50-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД  - Веселин Божимиров Ангелов. 

 
Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следващото предложение колеги.   
 

51-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център 
“Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД д-р Росен Петров 
Русев. 

 
51-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД –Николай Иванов Николов. 

 
Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
52-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД  Веселина Влайкова Христова. 

 



52-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД -Адриана Владимирова Мавродинова. 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 5; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
53-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Харизанова Стоянова. 

 
 
53-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център V Варна 
– „Света Екатерина” ЕООД -  доц. Константин Георгиев Трошев. 

 
Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 2; въздържали се – 3; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
54-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 

от ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на “Диагностично консултативен 
център “Чайка – Варна” ЕООД - д-р Людмил Стефанов Цветков.  

 
 54-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център “Чайка – 
Варна” ЕООД – д-р Емил Димитров Иванов. 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
Извинявам се. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, то е ясно, че са направени политически договорки тука, дори 

ако искате можем анблок да ги гласуваме, защото то е само загуба на време. 



Но поне ги представяйте тези хора от кумова срама. Поне казвайте две думи 
за дружествата. Е тука е колегата Людмил Цветков, който вече е общински 
съветник. Да каже за какво става въпрос в дружеството. Поне малко 
направете един параван. То бива, бива, ама съвсем пък вече вие го 
подкарахте през просото.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е свършено пред управляващото мнозинство, за да ви ги 

предложим. Така че, ако ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Айде малко ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля да не влизаме в диалогов режим. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Малко по-елегантно поне го направете. Не стига, че закононарушения 

правите от сутринта. Ама поне нещо ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това го чухме. Това го чухме.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... направете по-като хората.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения има ли, колеги? Това предложение ли е 

за гласуване анблок?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, аз правя предложение в централата на “ГЕРБ” да викате всичките 

коалиционни партньори и тука няма за какво да си губим времето. И там си 
ги решавайте нещата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това не е предмет за гласуване. Поименно гласуване, колеги.   
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 2; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Обяснение на отрицателен вот от г-н Гуцанов.  
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Добре е, че г-жа Донева знае правилника, ако беше гласувала и 

против “Златни пясъци” щеше да го докаже и на практика. Поне една 
молба, изкарвайте ги тези хора да казват знаят ли в кое ДКЦ стават 
контрольори и какво горе-долу ще правят тези ДКЦ-та. Защото 
предполагам тука колегите, дори ако сега ги помолим да им повторят 
имената, дори не ги знаят по имена. Поне нека да казват по две думи за 
ДКЦ-та, в които отиват. Нека този доктор, който го избрахме, тъй като съм 
сигурен, че 2/3 от съвета дори не му знаят името, а гласуваха, защото така 
трябва да бъде гласувано, поне да го видим човека, да каже. Даваме му в 
ръцете такава огромна материална база, какво ще прави, как ще контролира, 
какви ще бъдат неговите гледни точки за развитието на това ДКЦ. Поне 
нещо направете.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, аз благодаря за вашето изказване. От сутринта 

достатъчно слушахме. Аз мисля, че комисиите са мястото, където след това 
контрольорите, като г-н Цветков, трябва да дават отчет. Ако смятате, че 
трябва тук да се прави, няма да ни стигнат и пет дни сесия. Аз разбирам 
каква е крайната цел, но все пак можем ли да слушаме тук толкова хора?  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Крайната цел, ако беше нещо друго, г-н Апостолов, щяхме да Ви 

пречим по всякакъв начин. Както виждате, гласуваме дори в повечето 
случаи или “въздържа ли се”, или “за”. Само там, където правите груби 
нарушения ставаме да коментираме проблемите. Не може да даваш на един 
човек възможност да бъде контрольор на ДКЦ и ти да дори да не му 
предоставиш думата отпреде. Да не каже две думи. Извинявайте много.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така е било ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е било така. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Хайде да си говорим ...  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е било така. Не е било така. Така че ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Снежана Донева.  



Борислав ГУЦАНОВ 
Дайте поне малко го направете по- ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... елегантно ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... това нещо.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Уважаеми г-н Гуцанов, благодаря ви много за болката “Златни 

пясъци”, но не мога да разбера защо за “Св. Константин и Елена” по същия 
начин го отхвърлихме няколко пъти и днес не го предложихте да го 
отхвърлим. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така, за да не става ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ще видите как ще гласуваме след малко, г-жо Донева, за “Св. 

Константин и Елена” и ще видим Вие как ще гласувате.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, преминаваме към ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Предложението ни е всички оттук – нататък контрольори да им се 

предоставя думата.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има процедурно ...  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... ако са въобще тука в залата.  
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Има процедурно предложение от г-н Гуцанов. Оттук – нататък  

предлаганите контрольори да им бъде давана думата, те да се запознават с 
концепцията, да се представят и т.н. Който е “за” предложението на г-н 
Гуцанов, моля да гласува. Резултат да чуя.   

 
Резултати от гласуването: за – 12; против - 8; въздържали се – 22, 

предложението не се приема. 
 
Този път е демократично. Благодаря ви. Г-жа Софрониева поиска 

думата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз исках думата за реплика, но сега ще обясня отрицателен вот. 

Преглеждайки подробния протокол от 2007 г. и смяната на бордовете, 
установихме, че на нито един кандидат не е дадена думата, г-н Гуцанов. 
Много Ви благодаря за предложението. Може би е било грешка на растежа. 
Не знам.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
На г-жа Софрониева само да й добавя – 2007г. просто в залата бяха 26 

човека, тъй като от залата излезе другата част и по този начин се избраха 
бордовете. Нямаше от друга страна опозиция, която да го предложи това 
нещо.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Още по-лошо, г-н Гуцанов ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е по-лошо ...  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Още по-лошо.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... а просто ние, като опозиция сме много по-културни и седим в 

залата ... 
Николай АПОСТОЛОВ 
За което ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... а пък тогава от залата излязоха и бяха 26 човека, така че четете 

внимателно протоколите, г-жо Софрониева.  



Николай АПОСТОЛОВ 
За което благодаря на Вашите колеги, благодаря на ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
И аз благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... г-жа Софрониева ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Но нека да сме конкретни, ясни, точни и коректни, г-жо Софрониева.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 

55-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева. 

 
55-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД проф. Стефан Иванов Тодоров. 

 
Мнения и съображения има ли тук? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 3; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 

 
56-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Пръвчев Костадинов. 

 
56-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД-  Николай Желязков Недялков. 

 



Мнения и съображения. Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 1; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
57-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – “Д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД Христо Бойчев Боев. 

 
57-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания – “Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД 
Милена Славова Димова. 

Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 3; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 

58-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД д-р 
Валентин Благоев Кършаков.  

 
58-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД - Ирина Тодорова 
Делчева. 

 
Мнения и съображения. Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
59-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ 

във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Дентален център І Варна” ЕООД - Николай 
Иванов Петков. 



Това е така, защото на предната сесия, последната сесия в миналия 
мандат освободихме контрольора. Други мнения и съображения. Не 
виждам. Поименно гласуване. Докато чакаме резултата, моля колегите да 
заемат местата си в залата.    

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 1; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
60-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава един от контрольорите на 
“Обреди” ЕООД Константин Димитров Костадинов.   

 
60-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди” ЕООД,  
Тошко Вълчев Грудев. 

Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
Колегите пред зала да заемат местата си.  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД Максим Николаев Иванов.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, т. 7 

ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД - Красимир Маринов Маринов. 

 
Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Относно дезинфекционна станция, не става въпрос за конкретното 

име, ясно е, че то ще бъде избрано, няма драма. Мнозинството да си носи 
отговорността. Но самата дезинфекционна станция е в много тежко 
положение и тя целенасочено, постоянно е удряна от страна на 
администрацията. Има проектирани други фирми. Кои са тези фирми, нека 
някой да си направи справка и ще ги види кои са. Затова аз предлагам, към 
г-жа Софрониева, да бъде гледано, има такова виждане от общинско 
предприятие, от общинско дружество извинявайте, да стане общинско 
предприятие. И всички поръчки свързани ... другата камбанария. И аз Ви 
моля, г-жо Софрониева, на първото заседание на комисията считайте, че все 
едно съм го внесъл писмено, можете да го извадите след това от протокола. 



Да се разгледа възможността да стане от общинско дружество – общинско 
предприятие и да прекъсне цялата тази драма. Графиката на предприятието 
предполагам, че вие я имате и я знаете, тя е трагична, а хората правят 
неимоверни усилия да запазят предприятието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах ...  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Затова, моля ви да го решим този въпрос и най-накрая някой да не се 

храни за сметка на общината.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Освен това, това е дискусия от предния мандат започнала. 

Заповядайте, г-жо Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Предложенията на г-н Гуцанов бяха гледани на комисия по 

“Собственост и стопанство”, ще имаме отговори, изпратили сме към 
администрацията, която ще ни отговори до 31 януари. Аз съм се съгласила с 
доводите на г-н Гуцанов, но това не е по същество на гласуването. До 
решаване на въпроса, то не може да остане без контрольор.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Софрониева. Отговор.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нямаме разминаване с г-жа Софрониева. Естествено, че трябва да 

бъде гласуван контрольора, но това е отделно от предложенията за 
създаването на търговските дружества.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Разбира се, разбира се.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Това е прехвърляне от ООД или ЕООД, не знам какво е дружеството 

... 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Точно така ... Общинско предприятие ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Общинско предприятие. Мисля, че и кмета имаше същото 

предложение конкретно за това ... 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Разбрах Ви. Предвид резултатите на дружеството, които 

действително са ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря ви. Д-р Станев ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Веднъж резултатите, втори път не толкова резултатите – функцията 

на това дружество е много по-специфична.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател. Мисля, че е много излишен спора 

общинска фирма ли, общинско предприятие, поради предложените и от 01 
януари влизащи допълнения и изменения в закона за обществените 
поръчки, където общинските фирми ще може да им бъде възлагано 
директно. Това е по едно предложение на ... комисията. Ще бъдат 
възложени, директно ще могат да им се възлагат обществени поръчки. По 
този начин тази комисия, за която говорихме ще отпадне и аз мисля, че в 
момента не можем да дебатираме този въпрос по две причини: първата е, че 
липсва правен и икономически анализ на това как общинско предприятие 
ще стане ... общинската фирма ще стане общинско предприятие, и второ, 
трябва внимателно да се разгледат законодателните инициативи и това кой 
ще има промени в закона. Затова предлагам, докато вземем тези решения, 
това което каза г-жа Софрониева, да гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Припомням текста на решението. 
 

61-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД Максим Николаев Иванов.  

 
61-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на 
“Дезинфекционна станция” ЕООД - Красимир Маринов Маринов. 

 
Не виждам мнения и съображения. Гласуваме, колеги.  
  
Резултати от гласуването: за – 29; против - 2; въздържали се – 11; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 



62-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна Жеко Маринов Георгиев. 

 
62-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Жилфонд” ЕООД - 
Варна Тодор Димов Тодоров. 

 
Мнения и съображения тук имаме ли? Няма. 
  
Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 11; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Г-жа Донева иска да провери нещо по протокола.  
Колеги, точка шеста от дневния ред.  
   
 



 VI.  
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на Съветите на директорите в 

търговските дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна. 
 

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложението, което ще направя към общинския съвет тук е 

съветите на директорите да бъдат гласувани анблок за всяко дружество. 
Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Имам подаден сигнал от г-жа Донева, затова предлагам 10 мин. 

почивка за техническа проверка. И продължаваме в 12:00 ч.  
 
Павел ХРИСТОВ 
... знаете от няколко години има една инициатива на училищното 

настоятелство на училище за деца с нарушено зрение, организират на 
последните сесии за годината коледен базар. Предлагат картички и събират 
пари за различни извън училищни дейности за децата, които учат там. Тази 
година са долу във фоайето, да го имате в предвид, до 11 ч.  

 
Снежана ДОНЕВА  
Да, разбрах, тук си.  
 
Проверка на кворума: присъстващи - 37; отсъстващи - 14. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме кворум. Продължаваме с точка шест от дневния ред. 

Проектите за решение, които ще предложа тук на вашето внимание в 
предвид факта, че гласувахме освобождаването и избирането на съветите на 
директорите за всяко едно дружество да бъде извършвано анблок ... Нали го 
гласувахме? Чета проектите за решение.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



63-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете на Съвета на 
директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, както следва: 

- Сияна Нинова Мавродинова-Ангелова  
- Януарий Марков Вичев 
- Поли Стаменова Стоянова 
 
63-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на 
директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, следните лица: 

- Роза Стефанова Димитрова 
- Мирослав Атанасов Михов 
- Октай Мемиш Мустафов 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване. Снежи, 

заповядай.  
  
Резултати от гласуването: за – 31; против - 3; въздържали се – 10; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
64-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ 

и чл. 15 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества,  
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на 
директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД – Варна, следните 
лица: 

- Борислав Василев Люцканов 
- Николай Георгиев Стоянов   
- Борислав Светломиров Златев 
 
 
64-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ 

и чл. 15 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества,  
Общински съвет – Варна избира като членове на Съвета на директорите на 
“Двореца на културата и спорта” ЕАД – Варна, следните лица:  

- Борислав Василев Люцканов 
- Светослав Димитров Трайков 



- Минко Нейков Христов 
 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
65-6-1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ,  

Общински съвет – Варна освобождава като членове  на Съвета на 
директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД: 

– Станислав Темелков Димитров 
– Румен Иванов Пишманов 
– Иван Георгиев Гоцев 
 
 
65-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Ученическо и столово 
хранене” ЕАД” ЕАД, следните лица: 

 –  Росица Петрова Ковачева 
– Румен Иванов Пишманов 
– Мария Иванова Ангелова – Дойчева  
 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
66-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете на Съвета на 
директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, както 
следва: 

- Петър Любомиров Ангелов, 
- Живко Калчев Дорийски, 
- Андреан Николаев Райков.  
 
66-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 



собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на 
директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, следните 
лица: 

- Петър Любомиров Ангелов, 
- Цветомир Димитров Петров 
- Андреан Николаев Райков 
 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 1; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 

67-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете  на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД, както следва: 

- Лилия Кирилова Христова 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Цветомир Красимиров Грънчаров 

 
67-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД, следните 
лица: 

- Ангел Тонев Димиев 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Цветомир Красимиров Грънчаров 
 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
68-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава управителя на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна инж. Станислав Петров Антонов.  



68-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за управител на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна  Цанко Георгиев Цветанов. 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следваща точка от дневния ред.  
 



VII.  
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместващ го в общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 
 

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Думата поиска г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Право на отрицателен вот, затова гласувах и против. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Всичките контрольори, членове на съвета на директорите, които 

днеска ги гласувахте, щяха да запълнят тука целия сектор. Няма нито един 
от тях. Не знам как от тези хора вие ще изисквате да спазват законите, да си 
спазват своите задължение, когато те дори не уважиха, с изключение 
доколкото разбирам на един или двама, на които се извинявам в залата и 
затова нашата група гласува, ако не ви направи впечатление някъде “за”, 
защото това е отношение на тези хора, че поне намериха време да дойдат в 
тази зала. Но вижте, поне да присъстваха тука, като уважение към 
принципала си.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не бих искал да влизам в дискусия, но г-н Димиев е още тука, Роза 

Димитрова, Светослав Трайков, всичките бяха тука, аз съжалявам, че не ги 
познавате. Но гласувахме да не им даваме думата. Извинявам се. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да ги бяхте представили. От кое се страхувахте? Да им дадете 

думата?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз да се страхувам? Не. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е ми, тогава защо Вашата група гласува против да им се даде думата. 
 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Житейския опит на г-н Димиев е два пъти по-голям от Вашия.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Точно заради него гласувахме “за”, ако Ви направи впечатление. Аз 

гласувах “против”, за да мога да взема думата. Така че, много добре 
внимавахме какво гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Колеги, точка седма от дневния ред. Предлагам 

определянето на делегат и заместващ го в общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България да бъде 
гласувано анблок. Има ли други предложения. Не виждам. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Чета проекта за решение. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

69-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 
12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за делегат в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България 
представителя на Общинския съвет Николай Николов Апостолов – 
Председател на Общински съвет – Варна.   

 
69-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 

12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за заместник 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Снежана 
Николова Донева – заместник-председател на Общинския съвет – Варна, 
която ще замества делегата Николай Николов Апостолов при 
невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

 



Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Следваща точка от дневния ред.  
     



VIII.  
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна, 

във връзка с предстоящото общо събрание на “Варна Ефкон” ООД, което 
ще се проведе на 19.12.2011 г. 

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Валентина Софрониева 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам следния 

проект за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

70-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с 
покана №  ОС11-94.Е/11/06.12.2011 г. от Евгений Борисов Жечев, 
управител на „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на Община Варна – Владимир Велчев Тонев 
да участва в Извънредно oбщо събрание на съдружниците във „ВАРНА 
ЕФКОН” ООД, което ще се проведе на 19.12.2011г. на адреса на 
управление на Дружеството, от 13.00 часа и да гласува по посочения в 
предварително обявения дневен ред , а именно: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
поддръжка и сервизиране на системата” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ''Вземане на решение за действия 
на Дружеството по доплащане на системата на ''Ефкон АГ'', Австрия'' - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

 
70-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава след участието си в извънредното общо събрание на 
съдружниците  във „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Владимир Велчев Тонев да 



внесе писмен доклад за взетите решения на следващото заседание на 
Общинския съвет – Варна. 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка девета от дневния ред.  
 



ІХ. 
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„ Здравеопазване”  относно: 
 (1) - вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на Оптичен кохерентен томограф в полза на “СБОБАЛ – Варна” 
ЕООД.  
 (2) - вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на Рентгенов скопично-графичен апарат в полза на ДКЦ ІІ “Свети 
Иван Рилски” Варна ЕООД. 
 (3) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.  

(4) – не отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.  

Докл.: проф.А.Клисарова – председател на ПК “Здравеопазване” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проф. Клисарова, заповядайте.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Точка 

едно: 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  71-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
39, ал. 3 от ЗОС,  чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/102/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоствен за безвъзмездно ползване на “СБОБАЛ – 
Варна” ЕООД, следния закупен от Бюджет 2011 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” актив – собственост на Община Варна - Оптичен 
кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  “СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Това, което аз искам да заостря като 

внимание, че е необходимо квалифицирано мнозинство. А иначе, по 
същество апаратът е закупен и е в здравното заведение и се ползва. 



Анелия КЛИСАРОВА 
Средствата вече са отпуснати и се ползва апарата много добре.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не виждам мнения и съображения. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря.  
 

72-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
39, ал. 3 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/104/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на ДКЦ ІІ 
“Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД следния закупен от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на стойност 51 693, 60 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
  
Анелия КЛИСАРОВА 
 

73-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, 
т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Само да обясня, това са помощите, които отпускаме на всичките хора 

имащи нужда и заявили при нас молби, разгледани са от комисиите, 
списъкът е приложен отзад, колкото сме успели да удовлетворим, 



практически сме удовлетворили всички желаещи. Това. Има трима 
отхвърлени, а на тяхно място има три нови предложения, които не влязоха в 
списъка, защото дойдоха късно, но на последното заседание бяха обсъдени. 
Това са на Ариф Ахмедов, Анелия Демирова и Даниела Георгиева. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Павел Христов. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам на г-жа 

Надежда Неделчева Владова вписана под № 134 да увеличим помощта от 
1000 на 4000 хил. лв., тъй като в средата на годината, когато е подала, 
едното й дете е имало необходимост от лечение. Тя е, до колкото знам, с 
тежки хронични заболявания. В последствие и на второто й дете се 
откриват също хронични заболявания. Сега, не съм лекар да ги обясня 
конкретно, но до колкото знам случаите са доста тежки. Моля да 
удовлетворим ... Вместо 1000 – 4000 хил. лв. да й бъдат отпуснати.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Лошото е, че не е разглеждано на комисия и не знам дали е минало и 

през общината, за да установим наистина заболяването. Така и аз наизуст не 
мога да си спомня кой – кой е.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Ами само, като обосновка. По лечението на първото й дете до 

момента са изплатени над 3600 лв., доколкото съм запознат.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
А второто дете е същото заболяване ли?  
 
Павел ХРИСТОВ 
Ами нещо на бъбреците и на сърцето. Не съм доктор, просто не мога 

да го обясня. Извинявам се, за което. А по отношение на увеличението 
самото предложение, че е минало оценка и комисия не би следвало да е 
проблем, ако съвета одобри тази ми молба, да бъде увеличено.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Нямам нищо против да бъде одобрена молбата. Хубаво е да го 

внасяме в комисия по “Здравеопазване” обаче, за да можем да разглеждаме 
нещата. Значи тези дори три имена, които аз предложих в момента са с 
гласуване на комисията по “Здравеопазване”. Въобще не оспорвам случая, 
не го познавам.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте мненията.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
В понеделник имахме комисия. А те колко са поискали?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Държите ли да остане, като не сте сигурен?   
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Или да го разглеждаме на ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не си оттегляте предложението, така ли? Колеги, има направено 

предложение за увеличаване на сумата от 1000 на 4000 лв. на Надежда 
Неделчева Владова. Не е минало през комисия. Д-р Станев и той изразява 
резерв, така че колеги ... Кажете си мнението.  

 
Янко СТАНЕВ 
Аз просто не знам дали са й необходими по-малко, повече средства, 

тъй като не съм запознат със случая. Но по-лошото е, че комисията не е 
запозната, че подкомисията, в която се гледат специалните неща ... то 
тогава нали да отпускаме на око 4000 хил. Представете си, че са й 
необходими 4692 лв. И толкова се притеснили ония 11 експерти в 
комисията и нашата комисия от 20 души ли, отколкото 15 души. Така че, аз 
моля няколко практики имаше преди от партия “АТАКА” да вкарват в 
последния момент такива неща, които звучат така много интересно. Според 
мен, без да познавам случая, но и колегата Христов не ме убеди в това, че 
тука има такова заболяване, с такова лечение, с толкова пари поискани и 
толкова дадени. Защото ние сега в тази комисия отпускаме ... Не в другата 
комисия отпускаме 4000 хил. лв. за лечение на една жена, на която аз знам, 
че утре вечер й трябват 8 хил. да отиде на последна химиотерапия. Може би 
последна в това. Но не мога да си позволя да коментирам действията на 
комисията, защото там са били много хора и са се запознали, и толкова 
възможности имаме.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Много са важни възможностите, не ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Значи това е важно да се знае. 
 
 



Анелия КЛИСАРОВА 
Абсолютно. 
 
Янко СТАНЕВ 
Затова аз смятам, че тия предложения много прецизно трябва да се 

гледат и от много хора, които разбират. Аз сега не искам да си присвоявам 
правото да осъждам тази жена. Може да са необходими 5 хил. лв. Ние също 
трябва да преценим и колко от тях е възможно да отпуснем. 220 хил. бяха. 
Нека да си мине през комисия. Ако е спешен случая, свикайте комисия тази 
сесия. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
В понеделник имаше комисия. Аз не знам защо не е влязло. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не бе, другата седмица свикайте.   
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Можем да свикаме комисия, разбира се. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да знае жената защо взима толкова пари, защото аз дори не знам дали 

случаят е ... Дето казват, има случаи за утре вечер. За лечение, ние утре ще 
вземем решение, значи не можем да отпуснем парите. Означава ли това, че 
ще се откажем?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Христов, ще се съобразите ли с мненията на специалистите и да 

го оттеглите, или държите?  
 
Павел ХРИСТОВ 
Вижте колеги, той дебата започва да придобива смешни измерения. 

Нито съм поставил под оспорване решението на комисията, нито 
компетентността, нито нищо останало. Напротив, съобразяваме се изцяло. 
Практиката не е била само от партия “АТАКА”. Действително и доктори са 
правили предложения тук на комисия, следствено по-им прилича на тях, 
след като аз нямам медицинско образование. Предлагам увеличение на 
сумата. Съветът, ако одобри добре, ако не одобри – отново добре.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Не, не става въпрос съвета въобще дали ще одобри или не. Винаги 

искаме да помогнем, помагаме според възможностите си ... 
 



Павел ХРИСТОВ 
Съгласен съм ... 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
... но има правила, които трябва да се спазват, защото поне тука 10 

човека могат и от публика да дойдат и да кажат “ама на мене за утре пък ми 
трябват 6”. Ние не можем така, на око, без да ми се сърдите и без 
необходимата документация, аргументи, да взимаме или да даваме. Аз съм 
убедена, че на тази жена сигурно с две деца са й необходими тези средства. 
Нищо не пречи да влезе в комисия по “Здравеопазване” и да бъдат 
гласувани. Никой няма да й ги откаже. Повярвайте в това. И всеки е 
добронамерен и иска да го направи. Но аз ви казах за тези трите, всичката, 
цялата документация трябва да е подготвена. А за тази жена, като отпуснем 
тези средства тя ще може, Вие сам казахте – хронично заболяване, не е 
остро и не е спешно. На следващата, ако има нужда от още винаги ще 
можем да отпуснем още средства, като допълнение. Нека да го разгледаме.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Съгласен съм, не споря. Въпреки това няма да си оттегля 

предложението, тъй като госпожата в момента е влязла в списъка. Това ще 
означава наново да обикаля, отново да идва в общината и един ред други 
процедури. Всички знаете как става. Предлагам да прекратим дебатите, тъй 
като въртим в една и съща плоскост вече няколко минути.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Всичките тези хора в списъка, 200 на брой са минали по същата 

процедура. Никой не е избягал от тази процедура. И тя си е законова. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Наистина трябва да се спазват процедурите, но така или иначе 

процедурно предложение, колеги. Който е “за” предложението на Павел 
Христов касаещо увеличаването на сумата от 1000 на 4000 хил. лв., моля да 
гласува.     

 
Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се – 35, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението във варианта, в който беше изчетено от 

председателя на комисията, проф. Клисарова. Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 



Заповядайте.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря Ви.  
 

74-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от 
ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Аз ви обясних мотивите да не са одобрени тези, колеги. Мисля, че е 

ясно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на проф. Клисарова. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
И аз Ви благодаря и Ви каня на чаша вино, заповядайте в “Зала 

Варна”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мисля, че имаме девет минути. Проф. Клисарова ще ми 

прости. Да видим и точката по “Транспорт”, ако нямате нищо напротив.   
 
   
 



Х. 
 
По точка десета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 
(1) – променя на решение №1414-14/15/20.05.2009г. 

 
    Докл.: И. Луков – председател на ПК “Транспорт” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте г-н Луков. Едно решение, кратко е. Става въпрос за 

определяне вида на картите за инвалиди.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Както казахме става 

въпрос за частична промяна на Приложение № 2, за което ви предлагам 
общинския съвет да вземе следното решение: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

75-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.99а, ал.1 , ал.2 и ал.3 от Закона за движение по пътищата и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/226/13.12.2011г., 
Общински съвет - Варна променя Приложение №2 към свое решение №1414-
14/15/20.05.2009г. за “Режим на преференциално паркиране на МПС, 
превозващи хора с увреждания”, съгласно приложение към настоящото 
решение.  

Става въпрос за изискванията, които са наложени от Европейския 
съюз за новите карти.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ги размножени колеги в проекта, в пакета документи. Мнения 

и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 
 



Благодаря на г-н Луков. 
 
Колеги, един час обедна почивка, до 14:00 ч. Ще ви очаквам отново в 

залата. Приятен обяд.  



Следобедно заседание – 14:00 часа 
 
Начало на следобедното заседание 14:00 часа: общински съветници, 

не положили подпис в присъствения списък до края на заседателния ден: 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Анелия КЛИСАРОВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
29 подписа, имаме в присъствения списък. Следващата точка е 

“Финанси и бюджет”. След малко започваме. Колеги, 31 подписа в 
присъствения списък. Следователно необходимия кворум е налице и можем 
да открием следобедното част на Третото заседание на Общински съвет-
Варна. Продължаваме с точка единадесета от дневния ред.   

 
 



 ХI.  
 
По точка единадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет”, относно: 
(1) – приемане на макрорамката на План – сметка за дейност 

“Чистота” за 2012г. и запазване такса битови отпадъци за 2012 г. в  
размерите действащи през 2011г., 

(2) – приемане на информация за параметрите на банковия заем и 
отчет на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011г. 

(3) – изменение на решение № 3491-8-1/36/10,11,18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти от 
капиталовата програма, в т.ч.: с банков заем 2011 г., с остатъка от 
облигационен заем за 2010г. и трансфер от ПУДОС 

(4) – актуализиране на решение № 3491-8-2/36/10,11, 18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна 

(5) – промяна на решение № 2952-3, т. ІХ-3 от Протокол № 
31/19,20.01.2011 г. на Общински съвет – Варна 

(6) – увеличаване числеността на щата на ОП “Инвестиционна 
политика” 

(7) – увеличаване числеността на щата на район “Одесос” 
(8) – увеличаване числеността на щата на  район “Младост” 
(9) – увеличаване числеността на щата на район “Приморски” 
(10) – увеличаване числеността на щата на район “Аспарухово” 
(11) – увеличаване числеността на щата на район “Владислав 

Варненчик” 
(12) – одобряване текст на договор за депониране на отпадъци в 

“Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Въглен 
(13) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане  по договор № 
BG161РО001/1.1-10/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект BG161РО001-1.1.10-0005 “Достъпна култура в 
алтернативи”.  

(14) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане  по договор № 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект “Подкрепа за разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”.  

(15) – даване на съгласие “Център за обществена подкрепа” и “Звено 
“Майка и бебе” да получат статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит   



(16) – отпускане на финансови средства  на  ДКЦ І “Света 
Клементина – Варна” ЕООД за закупуване на апаратура и ремонт. 

(17) – прекратяване на договор № Д-3-9200/240/18.04.2003г. за 
учредено безвъзмездно право на ползване сключен между Община Варна и 
“Олимпийски клуб Варна”. 

(18) – опрощаване на държавни вземания. 
(19) – заемообразно финансиране на проект BG161РО001/1.4-

04/2009/003 “Укрепване на активната част на срутищата по стръмните 
склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от 
бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-04/2009/003 
в рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013” 

(20)–заемообразно финансиране на проект рег. № А09-31-
37/30.01.2009г. “е - община Варна – ефективна и прозрачна общинска 
администрация в услуга на потребителите”, приоритетна ос ІІІ 
“Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез 
развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното управление”, 
финансиран  по ОП “Административен капацитет”, Бюджетна линия: 
BG051РО002/08/3.1-02, съгласно договор за безвъзмездна помощ № А09-
31-37-С/01.06.2009г. 

(21) – даване на съгласие да бъдат извършени дейности в комплекс 
Социален учебно – професионален център “Анастасия д-р Железкова” – гр. 
Варна 

(22) – отпускане на финансови средства за гориво за отопление на 
Театрално – музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и 
сцена “Филиал” и Държавен куклен театър – Варна. 

(23) – възлагане на ОП “Инвестиционна политика” да изготви КСС за 
изграждането на нов подход към бензиностанция на “Градски транспорт” 
ЕАД Варна, като средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 г. на Община 
Варна.   

(24) – Изменение на решение № 3323-3/35/22, 23 и 29.06.2011г. на 
Общински съвет - Варна, като освобождава  Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
Марков” – Варна ЕООД  от заплащане на дивидент за 2011 г. (на база 
печалбата за 2010г.) за търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества с 100% общинско участие  в размер 583 500 лв., 
извършване на проверка във връзка  с изпълнение на решение на Общински 
съвет – Варна за закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на 
шийката на матката  и предоставяне на доклад. 

(25) – вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на хора със загуба на слуха, живеещи на територията на 
Община Варна. 



(26) – вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на членовете на дружество “Спасение”. 

(27) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ “Черно море” с  работно 
заглавие ”Европейска Варна”. 
 
    Докл.: Я. Станев – председател на ПК “ФБ” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, д-р Станев.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници -46 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

76-11. На основание чл. 21 ал. 1,  т. 6,  чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/211/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
приема макрорамката на План – сметка за дейност “Чистота” за 2012г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Потвърждаването на таксата битови отпадъци за жилищни и 

нежилищни имоти, както и такса битови отпадъци за некомпактирани 
битови отпадъци. 

 
77-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка чл. 66, ал. 

1 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-
9302/215/01.12.2011г., Общински съвет – Варна запазва размера на такса 
битови отпадъци за 2012 г. в размерите действащи през 2011г., както следва: 

77-11-1. Определя такса за битови отпадъци за 2012 г. за жилищни 
имоти на граждани и предприятия в размер на 1 на хиляда пропорционално 
върху данъчната оценка на имотите, изчислена по норми, съгласно 
приложение към ЗМДТ. 



По видове услуги таксата е както следва:  
• За сметосъбиране и сметоизвозване - 0,62 на хиляда;  
• За обезвреждане на битови отпадъци и депо- 0.10 на хиляда; 
• За почистване на териториите на обществено ползване – 0.28 на 

хиляда; 
         77-11-2. Определя такса за битови отпадъци за 2012 г. върху отчетната 
стойност на нежилищните имоти на предприятията и върху данъчната оценка 
на нежилищните имоти на гражданите в размер на 3,90 на хиляда. 

По видове услуги таксата е както следва:  
• За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,20 на хиляда;  
• За обезвреждане на битови отпадъци и депо- 0.55 на хиляда; 
• За почистване на териториите на обществено ползване – 1.15 на 

хиляда; 
  77-11-3. Определя таксата за битови отпадъци в зависимост от вида и 
броя на декларираните към 30 ноември на предходната година съдове за 
изхвърляне на отпадъци в размер на 18 лв. за 1 куб. м. некомпактирани 
битови отпадъци, при честота на извозване съгласно Заповед № 
3825/29.10.2011г. на Кмета на Община Варна. 

77-11-4. За предприятия притежаващи разрешение за извършване на 
дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, издадено по 
реда на чл. 37 от ЗУО, се дължи само такса за поддържане на чистотата на 
териториите на обществено ползване. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Не съм видял г-н Гуцанов, за което се извинявам. Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
На основание .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, не съм видял, поискал е думата, за което се извинявам. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Д-р Станев, извинявайте. Колеги гласувахме “за”, защото се запазва 

нивото на промила. Наистина ... е достатъчно тежка за всяко едно варненско 
семейство, включително и за бизнеса. Факта, че не се вдига промила е нещо 
добро. Да се намали би било по-добрия вариант, но не знам дали трябва да 



се правят експерименти в такава тежка ситуация. Така че, това е причината, 
че все пак се запазва едно ниво, което е достижение, не е най-високото, не е 
и най-ниското. Няколко препоръки. Първо, комисията по БКД, когато 
започне обсъждането искам да коментираме за следващата година няма ли 
други начини на формиране на такса смет, данък битови отпадъци. Аз ще 
направя няколко конкретни предложения за следващата година, които да 
бъдат по-справедливи един път. И втори път към администрацията, 
максимално затягане на ясната дисциплина къде и как отиват средствата. 
Защото града не е най-чистия и не е тази Варна, която беше преди време. 
Така че, аз смятам, че там има достатъчно много резерви, които зависят 
изцяло от администрацията, от контролните органи. И няколко 
предложения, които също ще ги направим в БКД, относно допълнителните 
разходи свързани със сметката по сметопочистването. А като макрорамка, 
естествено, запазването на промила в тежка ситуация е едно нормално и 
добро решение. Остава БКД точката, нали няма да бъде снета от дневния 
ред? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Остава. Благодаря. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
 
 
78-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/212/29.11.2011г., Общински 
съвет – Варна приема информация за параметрите на банковия заем и отчет 
на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011 г., съгласно приложение 
15 от актуализиран Бюджет за 2011 г.на Община Варна, както следва: 

1. Параметри: 
- размер на заема - 6 135 502 евро; 
- обезпечение – учреден залог върху настоящи и бъдещи вземания, 

представляващи собствени приходи на Община Варна в полза на “Сибанк” 
ЕАД; 

- срок на заема – 10 г.; 
- гратисен период 2 г.; 
- лихвен процент към датата на подаване на офертите от участниците 

– 5.512%, формиран от 3-месечен EURIBOR + надбавка от 3.94%. 
Максимално допустимият лихвен процент по решение № 2952-
3/31/19,20.01.11 т. XVII на Общински съвет -  Варна е 6.5%. Лихвеният 
процент към датата на сключване на договора е 5.4% т.е. постигнат е по-
нисък лихвен процент с 1.1 пункта; 

- Такса за управление на заема – 0.6%. Максимално допустима такса 
по решението на ОбС Варна 1%; 



- Такса ангажимент – 0.3%. Максимално допустима такса по 
решението на ОбС Варна 0.5%. 

2. Отчет на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011 г., съгласно 
приложение 15: 

ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ 
АКТ. 
БЮДЖЕТ 
 2011 г. 

ОТЧЕТ  
 КЪМ  
30.11.2011 г
в лева 

ВСИЧКО     І + ІІ    в т.ч.: 12 000 000 9 462 025 
 І. ПЪТИЩА - д. 606  § 51,§ 52 9 600 000 8 716 378 
Основен ремонт и проектиране на ул. "Св. Елена" в  
Участъка от бул. "Константин и Фружин" 
до ул."Ас. Разцветников",  по плана на  
ж.к."Вл. Варненчик" I-ви м.р.,  гр. Варна  2 000 000 1 996 274 
Проектиране и реконструкция на кръстовище на  
бул. "Цар Освободител" с бул. "Христо Смирненски" 3 200 000 2 466 347 
Проектиране и изграждане първи етап Южно  
обслужващо платно на бул. "В. Левски" в участъка от  
бул. "Цар Освободител" до бул. "Сливница" 3 100 000 2 976 685 
Реконструкция на бул. "Република" в участъка от  
бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март" 1 300 000 1 277 072 
 ІІ. ИНЖЕНЕРНА   ИНФРАСТРУКТУРА  д. 629, § 52: 2 400 000 745 647 
Благоустрояване пространство северно от бл. 18,  
бул. “Христо Ботев” 820 000 745 647 

Изграждане на водопроводни отклонения в кв. "Аспарухово" 500 000 0 

Изграждане на канализация в с. Тополи 240 000 0 
Реконструкция на ул. "Ген. Колев" в участъка  
от бул. "Чаталджа" - полагане на високоволтов ел. кабел  840 000 0 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Материала е много озадачаващ, защото се води за предложение, а пък 

вътре се дава някаква информация, но въпрос на разбиране.  
 
Янко СТАНЕВ 
Приемане. До банката ... 
 
 
 



Аврам ТОДОРОВ 
Да. Първо, информацията за параметрите е постфактум, консумиран 

вече и всичко, сега ще ни какво било, защо било. Просто е безпредметно. 
Но втората точка ме вълнува повече. Сега, отчета за усвоените неща има 
три обекта, които са нулеви, те правят около 1,5 млн. Има ли намерение да 
ни предлага администрацията какво ще става? Ще ги продължим ли тези 
обекти, защото каналите в канализацията в “Тополи” и водопроводните 
отклонения в “Аспарухово” се очаква да се свърши работата. При 
положение, че 2,5 млн. не са усвоени, а това е 1,5 млн. остава още 1 млн. 
Какво ще го правим? Има ли предложения за този 1 млн.?  

 
Янко СТАНЕВ 
Същите обекти догодина.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Нека да го видим. Това е предложение, а всичкото е някаква 

информация.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Аз може ли да кажа само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да.  
 
Янко СТАНЕВ 
Първо, по решение на Общински съвет сме задължени да докладваме 

за параметрите окончателно. И то се вижда, че са по-малки. Съгласен съм с 
г-н Тодоров, че е по-слаб ... Второ, по отношение конкретно таблицата 
Приложение 15, тези обекти, които са с нула те са преходни. Те остават в 
програмата и не ги променяме. И как? Самата таблица нали я изпращаме на 
банката?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е 

“за” така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
 
79-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на ЗДБРБ 

за 2011 г.  и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  РД11-9302/215/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 3491-8-1 от Протокол № 36/10,11,18.08.2011 г. за 
финансиране на инвестиционни обекти от капиталовата програма, в т.ч.: с 
банков заем от 2011 г., с остатъка от облигационен заем 2010 г., и трансфер 
от ПУДООС, съгласно приложения от актуализирания Бюджет на Община 
Варна за 2011 г. №№ 4,8,10,13,15. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тук мнения и съображения? Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
 

80-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на ЗДБРБ 
за 2011 г.  и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/214/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
актуализира решение № 3491-8-2 от Протокол № 36/10,11,18.08.2011 г., 
съгласно приложение № 14 от актуализирания Бюджет на Община Варна за 
2011 г.  

 
Става въпрос за извън бюджетната сметка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук? Не виждам. Поименно.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следващото предложение.  
 
 



Янко СТАНЕВ 
 
81-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 47, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и във връзка с целесъобразността на направените разходи и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/213/29.11.2011г., 
Общински съвет – Варна променя свое решение № 2952-3,т. ІХ-3 от 
Протокол № 31/19,20.01.2011 г. като заменя текста „благоустрояване на 
централна градинка в района на Драматичния театър” в д. 629 „Други 
дейности по опазване на околната среда” с „Рехабилитация улична мрежа в 
района на Драматичен театър, бул. „Хр. Ботев” и ул. „Русе” в д. 606 
„Изграждане и поддържане на улична мрежа”. 

 
Преместили сме го, защото ремонтът е на това, което спада към 

уличното платно. Нищо, че де факто е в градинката.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Янко СТАНЕВ 
 
82-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с 
вх. № № РД11-9302/210/28.11.2011г. и РД11-9302/218/29.11.2011г., 
Общински съвет – Варна утвърждава нова структура на ОП 
„Инвестиционна политика”, считано от 01.01.2012 г., със следните 
промени: 

�   Увеличава числеността на персонала с 8 щатни бройки, които се 
определят за длъжностите: 

- Юрисконсулт, обществени поръчки – 4 щатни бройки. 
- Експерт, обществени поръчки – 4 щатни бройки 
� Трансформира длъжността Организатор – 1 щатна бройка в 

Координатор, обществени поръчки – 1 щатна бройка. 
      82-11-1. Одобрява промени в структурата на общинската 
администрация, като закрива отдел “Обществени поръчки”, дирекция 



“Правно-нормативно обслужване” и намалява числеността на общинската 
администрация с 10 щатни бройки, считано от 01.01.2012г. 

 
Това са двете предложения, които де факто се вижда, че не 

увеличаваме числеността на администрацията, а я намаляваме с двама 
човека. От 10, които са били тука в правната дирекция, 8 отиват оттатък. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Продължаваме. 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, предлагам от т. 7 до т. 11, касаещи увеличаването 

числеността на щатовете на районите да ги гласуваме анблок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения? Не виждам. Който е съгласен 

предложенията за решение по т. 7, т. 8. т. 9, т. 10 и т. 11 да бъдат гласувани 
анблок, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Г-жа Донева поиска думата.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Станев. Тъй като предадох 

документите на комисията по “Структури” малко преди Вашето заседание, 
на район “Одесос” бройките са три и на район “Младост” също са три. Сега 
на район “Одесос” третата бройка не я помня точно каква беше, на район 
“Младост” е “Главен експерт “Човешки ресурси”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
А бе, по-хубаво да не казвам. Приемам това, което казва Снежана, г-

жа Донева, но като председател на “Финанси и бюджет” не ми отива ... 
увеличение на щата, при положение, че мярка № 1 от антикризисен 



характер намаляваме. Ще се съобразя с желанието на всички колеги да 
помогнат на районните кметове в началото. Не съм убеден, че това е 
помощ. Затова прочитам предложенията заедно и бързо с поправките и 
допълненията, които г-жа Донева всъщност каза. 

Сега да ви кажа нещо. 15 %, имаме писмо, за намаляване на щата, 
така че правим 15% съкращения. Това повече ме занимава и на бюрото ми е 
по-интересно, като документ.   

 
83-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 

Кмета на район “Одесос” с вх. № ОС11-1000/53/30.11.2011г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на район “Одесос” с 3 /три/ бройки, 
както следва: 

• Началник отдел – 1 /една/ бройка 
• Началник сектор - 1 /една/ бройка 
• Главен специалист “Търговска дейност” – 1 /една/ бройка 
 
84-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложения от 

Кмета на район “Младост”  с вх. № № ОС11-1000/52/30.11.2011г. ОС11-
1000/56/05.12.2011г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
район “Младост” с 3 щатни бройки, както следва: 

• Заместник-кмет 
• Гл. експерт “Участъков архитект” 
• Главен специалист “Човешки ресурси” 
 

       85-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС11-1000/51/29.11.2011г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността в д-ст 122 “Общинска администрация” 
на район “Приморски” с 3 /три/ щатни бройки, както следва: 

•   Главен инспектор “Контрол строителство” по служебно 
правоотношение 

•   Главен юрисконсулт по служебно правоотношение 
•   Главен експерт “Озеленяване” по служебно правоотношение 
 

86-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на район “Аспарухово” с вх. № ОС11-1000/54/30.11.2011 г., Общински 
съвет – Варна: 

• Увеличава  числеността  на персонала на район “Аспарухово” с 3 
щатни бройки, както следва: Главен инженер, Главен експерт “Участъков 
архитект” и Директор на дирекция “Обществен ред и контрол” 

• Утвърждава структура на район “Аспарухово” с дирекции- 
“Административно, правно и информационно обслужване”, “Финансово-
счетоводни и социални-икономически дейности”, “Устройство на 



територията”, “Обществен ред и контрол” и “Административно-техническо 
обслужване – Галата”. 

 

87-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна завишава числеността на администрацията на район “Владислав 
Варненчик”, при Община Варна с 2 /две/ щатни бройки, а именно: 

• В дирекция “Административно-правно обслужване” 1 /една/ щатна 
бройка за “главен юрисконсулт” по служебно правоотношение. 

• В дирекция “Устройство на територията” 1 /една/ щатна бройка за 
главен експерт “Участъков архитект” по служебно правоотношение. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Това гласуване е явно. 

Необходими са обаче 26 гласа, така че, който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.    

 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Е, така е, г-н Тодоров. Платихме данък, тези които са били 10 години 

кметове на райони някой път гласуват срещу убежденията си. Така. 
Следваща точка от дневния ред.  

 
88-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2,  във връзка с чл. 

61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  
РД11-9906/158/03.09.2011г., Общински съвет - Варна одобрява договор – 
приложение № 1 към настоящото предложение, както и текста на анекс – 
приложение № 2 към настоящото предложение. Възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише анекс – приложение № 2.    

 
.... Общински съвет-Варна – Аксаково взе решение по действащи 

нормативи за цената за услуга на депониране  и очисленията към Общински 
съвет-Аксаково и ни изпратиха предложение да подпишем този договор, на 
който ... на базата, на който да извозваме сметта, да я депонираме там. 
Пардон. Да депонираме сметта там. Това, с две думи, е приложението към 
договора и анекса към него.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Тука всичко е ясно. Ако има все пак мнения 

и съображения. Няма. Поименно гласуване.  



Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 7, предложението се приема. 

 
Следваща точка.  
 
Янко СТАНЕВ 
 

89-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/164/26.08.2011 
г., Общински съвет - Варна взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год., за 
стойността на авансовото плащане по чл. 4, т. 1 – до 263 428,53 лв. (двеста 
шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 53 ст.),  на 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-10/2010/002 за проект „Достъпна култура в алтернативи”, 
схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 год. 

 
Колеги, на комисията го обяснихме, става въпрос за авансово 

плащане. Нашите плащания са с размер на 5% от общата стойност на 
проекта.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и някакви съображения? Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
   Следваща точка.  

 
  Янко СТАНЕВ 

 
90-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/175/16.08.2011г., 
Общински съвет – Варна реши: 

90-11-1. Взема решение за изработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-07/2010/003 за проект 
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 



развитие – гр. Варна”, схема BG161РО001/1.4-07/2010 “Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 год.; 

    90-11-2. Възлага на Кмета на Община Варна да организира 
изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. 
Варна; 

    90-11-3. Взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год., за 
стойността на авансовото плащане по чл. 4, т. 1 от Специалните условия – до 
332 347,72 лв. (триста тридесет и две хиляди и триста четиридесет и седем лв. 
и 72 ст.) на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 за проект „Подкрепа за разработване на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, схема 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 “Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 год. 

 
Ако си спомняте колеги, ставаше въпрос за този проект, без който ние 

не можем нататък да направим нито един план за градско развитие.  
  
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли някакви съображения по така направеното предложение? 

Не виждам.   
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
Следваща точка, д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
 

   91-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 
ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинските бюджети и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/176/17.08.2011г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие: 

  91-11-1. “Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Варна, 
ул.”Георги Сава Раковски” № 62 да получи статут на второстепенен 
разпоредител с бюджетен кредит със самостоятелен ЕИК, банкова сметка и 
бюджет за изпълнение на социална услуга „Център за обществена подкрепа” 
с капацитет 100 места и персонал 20,5 бройки като държавна делегирана  



дейност към Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с 
годишна издръжка на 1 място 2 566.00 лв. за 2011г., считано от 01.01.2012г. 

   91-11-2.  „Звено „Майка и бебе” с адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово”, 
ж.к. „Дружба”, бл. 9, ет. 1 да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит със самостоятелен ЕИК, банкова сметка и бюджет за 
изпълнение на социална услуга „Звено „Майка и бебе” с капацитет 8 места и 
персонал 6,5 бройки като държавна делегирана дейност към Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с годишна издръжка на 1 
място 6 257.00 лв. за 2011г., считано от 01.01.2012г. 

 
Колеги, спомняте си в комисията. Става въпрос да осигурим 

самостоятелност на двете звена, които са към държавно делегираните 
дейности и да ги освободим от ... 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Два въпроса. Единият е 2011 г. ще рече, че със задна дата го правим. 

Така ли?  
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, не. От ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
От 01.01. ... Защото Вие говорите за 2011 г. От първи януари ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Не. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
И следващото. Държавно делегирана дейност е в момента. Това по 

програма ли е? Изтича след една, след две, след три години? Или е 
постоянно държавно делегирана дейност?  

 
Янко СТАНЕВ 
Постоянна.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Добре. Не случайно го задавам, защото разбирате какво става с ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Нямаме такива последно време ... 



Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не, не. Ние имаме много такива ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Имахме.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Но е хубаво да ги знаем. То няма нищо лошо. Но трябва да бъдат 

предварително планирани.  
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Гуцанов, само да те питам. Последната година имаме ли такова 

решение?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Бояджиев поиска думата. Д-р Бояджиев, заповядайте.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, малко предистория за хората, които ще гласуват. Тази дейност се 

изпълняваше от едно НПО, което по незнайни какви причини фалира и от 
април месец хората не си получават заплатите. И затова искам да попитам 
нали докладващия, това значи ли, че ще бъде изпълнен ангажимента към 
хората да си получат заплатите? Не искам да влизам в подробности на кого 
е това НПО, как във времето са се развивали нещата, защото наистина 
много ще говоря. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз някой път ми е интересно да слушам подробности, но знам, че 

парите ги даваме за заплати.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Не виждам други мнения, съображения, питания. 

Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 

  
  92-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД с вх. № ОС11-9903/40/02.09.2011г. и по предложение на г-н Владимир 
Тонев – общински съветник, Общински съвет – Варна решава да бъдат 



отпуснати финансови средства  в размер на 60 000 лв. необходими за 
закупуването на апаратура, заплащане на ремонта  на сградния фонд и 
подмяна на асансьорната уредба на  ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД от бюджет 2012 г. на Община Варна. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така предложеното решение. 

Заповядайте, г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Сега правим една практика, от която се бяхме отказали, да даваме 

парите на ДКЦ-та.  
 
Янко СТАНЕВ 
Така е.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Какво правим? 
 
Янко СТАНЕВ 
Както виждате, гласуваме го за 2012 г. ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да, да, да. Ясно, но ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Ще имате ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... минало ли е през комисията по “Здравеопазване”? Айде да мине 

през комисията по “Здравеопазване”, да го обсъдят в комисията и тогава да 
вземем решение. Същата работа се случи с другото ДКЦ, след това с по-
другото, след това с Денталния център и всичко останало. Отваряме кутията 
на Пандора, както преди един час някой беше казал по друго решение. 
Просто, разбирам Владо Тонев и съпричастността на групата на “Нашия 
град” и човека, който е бил в листата и е директор на болницата, всичко е 
чудесно, но сега политическите пристрастия са един месец и половина, 
когато траят изборите. Сега много ви моля, нека като минимум да мине 
през една комисия по “Здравеопазване”, да се видят нещата и тогава да се 
коментира.  

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Искам да кажа нещо по принцип за това. Това е тезата, която 

общинския съвет е приела, като официална идеология и аз се надявам, че тя 
ще бъде следвана. Така че, за мен най-неприятното, като докладвам в 
комисията по “Финанси и бюджет” е да докладвам откъслечни, разходни 
елементи по различни, вярно необходими, но по различни параметри, 
функции, дейности или заведения. Защото в края на краищата така не мога 
да видя и аз приоритетите, и вие не можете да ги видите, и 
администрацията не може да ги види. Но в случая става въпрос за едно 
решение, което от преди изборите в интерес на истината, г-н Гуцанов. И в 
интерес на истината това решение беше предложено. Аз обаче смятам, че 
това решение днеска не променя ситуацията около ДКЦ “Св. Клементина” и 
другите, защото вие ще имате възможност и аз се надявам, че ще имате и 
смелостта всички в този съвет, защото знам за хора, които имат нагласите 
да кажем колко пари ще има изобщо за медицински технологии, както аз ги 
наричам и тогава ще се определят приоритетите, и тогава ще се види кой 
кум, кой сват и кой на булката брат. Защото иначе по тази схема, по която 
се работи ДКЦ-та никога няма да си внесат дивидентите, при положение, че 
излизат на загуба, а в същото време ние ги субсидираме. Мисля, че заради 
това се направиха и тези промени сутринта. Така че, лично аз, като шеф на 
бюджетната комисия нямам никакви проблеми с това дали предложението 
ще бъде отложено днеска или няма да бъде отложено. Още повече, че става 
въпрос за средствата, които ще трябва да бъдат гласувани в края на месец 
януари при приемането на бюджета и поименните таблици.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Гуцанов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Това е нонсенс, както с картите, които по-късно ще гласуваме.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз благодаря на председателя на комисията по “Финанси и бюджет”, 

тъй като големия смисъл е следният: всички ДКЦ-та и здравеопазването, 
като цяло, да каже какви са неговите нужди, а общинския съвет да се 
произнесе. Ще се дават ли пари на ДКЦ-та, ще им се иска ли от тях 
дивидент, какви услуги от тях ще се искат, какво ще се подобрява, а не да 
изиграваме една и съща пиеса с известен край всеки път. Аз, затова 
предложих, като минимум поне да отложи да мине през комисията. Според 
мен трябва да е ясна цялата стратегия в здравеопазването и тогава да се 
коментира за какво иде реч. А това, че е от преди изборите, нали аз съм 
наясно. Не искам да влизам сега в подробности ... 

 



Янко СТАНЕВ 
Не е изборно, след изборно, Ванко да се е сетил, нали ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не. Преди избора и то още по-лошо, че е преди избора, но да не 

отваряме темата за какво става въпрос. Затова мисля, че предложението 
най-разумното е поне да се оттегли от дневния ред, да си мине през 
комисията, а нека всички ДКЦ-та един път да бъдат гледани ... 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Гуцанов, няма го г-н Тонев. Г-н Тонев е съветник от моята 

комисия и е внесъл предложение, и аз съм взел решение. Няма да оттегля 
предложение, при което го няма вносителя на предложението. Така че, ще 
Ви помоля, г-жо председател, просто да го гласуваме. Друг е въпросът, че с 
концепцията за начина, по който се разпределят, да, в момента мога дори да 
ви кажа, колко според мен трябва да бъде план сметката за “Чистота”. А, за 
“Чистота”, глупости. За “Здравеопазване”. Само че, ще се ужасите, защото 
всички забравят, че сме в една криза и всички дават едни искания, които 
граничат често пъти с безумието. Така .. С нищо няма повече ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Преминаваме към гласуване. Има ли други мнения и съображения?  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Заповядайте г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Само пак да обърна внимание, че текста, който изчетох е по-различен 

от този, който е тука. На тези, които ... Кой каза това? Аз тези прогнози съм 
ги чувал вече 21 години.  

 
93-11. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.22.2, б. А от 

договор № Д-3-9200/240/18.04.2003г., във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № Д-3-9200/240/16.09.2011г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 
прекратяване на Договор №Д-3-9200/240/18.04.2003 г. за учредено 
безвъзмездно право на ползване, сключен между Община Варна и 
“Олимпийски клуб Варна”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Д-р Митковски.  



Янко СТАНЕВ 
Защо го прекратяваме? После комисията по “Собственост и 

стопанство” взима решение за неговото управление. И решава да го 
управлява в полза на Община Варна и на Общински съвет, като придобие 
приходи от там в размер примерно ... На това място може спокойно наема 
да е 10 хил. лв. на месец. А не 230. Ако съм прав ...   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващото решение. Други мнения колеги? Не виждам. Поименно 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
Следващата точка, д-р Станев, т. 18.   
 
Янко СТАНЕВ 

 
94-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/2/04.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ИВАНЧО ГЕНОВ 
ВАСИЛЕВ от гр. Варна, ул. “Злетово”, бл.2, вх. “Г”, ет. 2, ап. 44.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 

    
   95-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/201/16.11.2011г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати  заемообразно от 
бюджета на Община Варна средства в размер на 555 791,34 лв. за покриване 
на допустимите разходи за изпълнението на проект BG161РО001/1.4-
04/2009/003 “Укрепване на активната част на срутищата по стръмните 
склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от 
бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-04/2009/003 в 



рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 год. до 
възстановяването им от Управляващия орган. 

 Средствата да бъдат осигурени от бюджет 2012 г. на Община Варна. 
 
Колеги, става въпрос за Габиони .. Как се казваше? Габиони беше 

това, нали? Камъните за укрепване на стените. Габиони. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 

  
96-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-0400/299/01.12.2011г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие разходите в размер на 63 100 лв. /шестдесет и три 
хиляди и сто лева/, необходими за изплащане на първия етап от договор  № 
Д11-9200/1286/ от 01.11.2011г. с предмет „Разработване и внедряване на 
система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда” 
– дейност  3 от проект рег.  номер А09-31-37/30.01.2009г. „е – община Варна 
– ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на 
потребителите”, приоритетна ос III. „Подобряване на обслужването на 
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 
управление” подприоритет 3.1. „Качествено административно обслужване и 
развитие на електронното управление”, финансиран по ОП 
„Административен капацитет”, Бюджетна линия: BG051РО002/08/3.1-02, 
съгласно договор за безвъзмездна помощ № А09-31-37-С/01.06.2009г. да се 
осигурят заемообразно от Бюджет 2011 на Община Варна до 
възстановяването им от Управляващия орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет”. 

    Възлага на Кмета на Община Варна да изготви междинен отчет, който 
да бъде предоставен на Управляващия орган и с който да бъдат запознати ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” и ПК “Финанси и 
бюджет”. 

 
Става въпрос за, мисля, че на комисията си обяснявахме, за проекта 

“Ел. - правителство на Варна” или “Ел. управление”, електронно 
управление. Надявам се, че това силно ще стимулира администрацията или, 



ако не поне нас, в началото на януари с бюджета да гласуваме 
преустройство на залата за гласуването с електронни модели.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря.  

 
97-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД11-0400/356/01.12.2011г., Общински 
съвет – Варна: 

� Дава съгласие да бъдат извършени дейности, съгласно приложен 
план – график на комплекс “Анастасия д-р Железкова” – гр. Варна на 
стойност до 204 000 лв . с ДДС. 

� Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
мерки  за спазване на поетите инвестиционни намерения към МРРБ. 
 Средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 на Община Варна. 
 97-11-1. Възлага на Председателя на Общински съвет – Варна да 
състави комисия за проверка на всички дейности, включително и отчетните, 
по проект “Анастасия д-р Железкова”, която да запознае с резултатите от 
същата Общински съвет – Варна, както и с резултатите от проверката на 
общинската администрация. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Какво стана с фирма “Весела” и цялото изпълнение ... Не към Вас, д-р 

Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Не към мен, но ми е весело като чуя тази фирма. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да, да. И цялото изпълнение на всички инвестиционни програми и 

многото милиони налети в “Д-р Железкова”, хилядите проверки, опити да 
не влизат журналисти и всичко останало, което се разиграва там, че сега 



вкарваме още пари. Някой ходил ли е скоро в “Анастасия Железкова”? Да 
види какво е състоянието вътре?  

  
Янко СТАНЕВ 
Да.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е, какво правим? До кога наливаме едни и същи ... Нямам нищо 

против да ги налеем тези 200 хил., но има ли някакъв ефект от всичко, което 
се случи? Някой ще даде ли отговор какво стана с предходните средства?  

 
Янко СТАНЕВ 
Да, тука трябва да ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Моля от администрацията да дадат отговор, след което да пуснат 

проверка реална и журналистите да влязат в “Д-р Железкова”, за да видим 
какъв е истинският резултат от всичко, което се извършва в “Д-р 
Железкова”. Защото има няколко здравни, извинявайте, социални 
заведения, които на всички вече им дойдоха до горе. С наливането на 
средства вътре и с ясното излизане на средства по други направления.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Марков ...    
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Гуцанов, само да Ви уведомя, че имаше предложение от група 

съветници за формирането на комисия за проверка. Вчера се обсъждаше 
този въпрос, поради това, че не е минало през комисията не беше 
предложено тук. За проверка на няколкото проекта, които утежняват 
финансовото състояние на общината, чрез допълнителни разходи. СУПЦ-то 
е един от тях.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Даже няма никакъв проблем, дайте сега да се гласува и тази комисия.  
 
Янко СТАНЕВ 
Е тука отзад в чернова мисля, че не е ... Но хайде да чуем първо д-р 

Марков и от неговото обяснение ще решим.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Марков, заповядайте.  
 



Здравко МАРКОВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми общински съветници, дами 

и господа. Това, което искам да кажа и защо се стигна до такова решение е, 
че, когато се изготвяше проекта по оперативна програма регионално 
развитие, в този проект и в количествено-стойностната сметка бяха 
включени 8 хил. кв. м., не точно 8, малко по-малко от целия комплекс от 
сгради. За ваша информация искам да кажа, че той е със застроена площ 16 
хил. кв. м. Този комплекс от времето на социализма, когато е строен преди 
тридесет и няколко, четиридесет години, до този момент не е ремонтиран от 
никого. Нито от държавата, нито от общината по обясними причини. Едва 
през 2003 г. той биде предоставен за стопанисване и управление от Община 
Варна и по обясними съображения също не беше пипан до този момент. 
Ние кандидатствахме по регионална оперативна програма регионално 
развитие. За проекта бяха заделени около 3,5 – 4 млн. лв. включително, 
програмата беше за 6, но реално след обществените поръчки около 4 млн. 
Стана така, че след проверка на управляващия орган за осигуряване на 
устойчивост на проекта по тяхно предписание, на министерството на 
регионалното развитие, имаше забележки 7 – 8, от които една беше 
съществена. За да се осигури устойчивост трябва да се направи 100% 
достъп на децата и на младежите с увреждания до горните етажи на 
производствената сграда, да се осигури реален проект за битови горещи 
води и да се направи и вертикалната планировка за отвеждане на 
повърхностни и подпочвени води и от двата корпуса, тъй като това също не 
е било включено в количествено-стойностната сметка и в договорите с 
МРРБ. Нямаме неизпълнен договор там, още повече, че проекта като начало 
биде плануван първо за енергийна ефективност. Затова, защото той беше 
най-големия консуматор на течни горива в Община Варна. Гореше по един 
тон гориво на ден. Можете да си представите за какво става дума. Сега вече 
проектът е газифициран, присъединен е към мрежа, приложени са всички 
останали мерки за енергийна ефективност, т.е. целите на проекта са 
постигнати. Ремонтирани са 8 хил. кв. м. от този комплекс от сгради, още 
повече, че той с разрешение на Министерството на труда и социалната 
политика изпълнява ролята и на приют, освен на пансиони за бездомни 
хора, такива пострадали при аварии и бедствия, които са останали без 
покрив над главата и в момента те пребивават там. Той функционира 
нормално. Единствено, което трябва да направим, за да осигурим тази 
устойчивост и да си получим 4-те млн. лв. от Министерство на 
регионалното развитие е да доразвием този проект с допълнителни 
строителни работи, които трябва да осигурим ние. Това е един огромен 
комплекс, който ще служи на Варна години наред и така както даваме 
средства за всички останали училища, лечебни заведения, за морската 
градина и за много други обекти на територията на Община Варна, той е 
част от голямата инфраструктура на общината. И на всичко отгоре там се 



обслужват и много деца с увреждания. Ще се реализират и други проекти, 
ще се превърне в един разкошен социален комплекс, който ще остане за 
нашите деца. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Един въпрос към д-р Марков. Усвоени ли са парите от МРРБ?  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз ще Ви отговоря, защото съм ...Значи ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека д-р Марков ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Значи, като стане въпрос за пари, които не са усвоени ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Д-р Станев, въпросът беше към д-р Марков ... 
 
Янко СТАНЕВ 
.. които не се броят в Община Варна, те са всъщност нашите пари, при 

нас. И Вие много добре знаете, г-н Гуцанов, че това, което днеска го 
приемаме, сигурен съм, че го знаете, и тези всички допълнителни разходи, 
които ме вбесяват и си признавам. Тъй като утежняват изключително много 
бюджета на Община Варна, вие можете ли да си представите какво е 213 
хил. лв. Това са за фонд „Работна заплата” на определени хора, които 
трябва да ги получат. За да си получим 4-те млн. и нещо трябва до утрешна 
дата, а най-късно на 22, т.е. в началото на протокола да изпратим в МРРБ 
документацията, че това решение е гласувано на Общински съвет, т.е. нещо 
като капанче се получава, това от МРРБ да бъде одобрено от управляващия 
орган и да отидеш в Министерство на финансите, за да ни бъдат преведени 
парите през тази година бюджетна, за да можем да запълним бюджетната 
дупка. Въпросът, който зададе. Не сме получили към този момент ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много благодаря. Не е към Вас въпроса. Защо не сме ги получили 

тези 4 млн. и колко пъти те са обсъждани в общинския съвет, и колко пъти 
подобни разговори е имало и Вие, като матрос от ... сте заставали. 

 
 



Янко СТАНЕВ 
Добре, какво да .... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не към Вас. Колко пъти и защо? Значи не сме ...  
 
Янко СТАНЕВ 
Три пъти. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много Ви благодаря. Значи не сме спазили процедурите свързани с 

МРРБ. И колко пъти ще бъде лъган общинския съвет? Стига вече.  
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Гуцанов, мисля, че кмета на общината е разработил една серия от 

мерки, присъствах на една от срещите, в които отчетността, даже имам едно 
готово предложение от ....., отчетността на всички проекти – и меките, и 
твърдите, т.е. и тези, които са само с обобщителна цел и тези, които са със 
строителна цел, ще бъдат ревизирани и дори общинския съвет следващата 
година, по мое лично предложение, няма да има възможност да дава 
взаимообразно средствата, които надхвърлят границите на съответната 
календарна или бюджетна година. И проверката, която се извършва на 
екипите, които ръководят тези проекти ще бъде докладвано, имам ги като 
решение на финансовата комисия и на комисията по “Европейски въпроси”, 
за да се види анализа. Защо междинни плащания няма от оперативните 
програми, защо управляващият орган не сме по тази схема, защо в края на 
краищата се допълват тези допълнителни искания. Вие задавате въпроса 
защо първоначалното проектиране не е на необходимото ниво. Нали, 
защото ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
И не само проектирането. Не искам да взимам думата през главата на 

г-н Апостолов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Сега аз съм финансист. Дайте да говорим за финансите. От моята 

гледна точка, ако трябва да остане битка, дупка в бюджета от 4 млн. и нещо, 
няма как да се съглася с тъй. И вие ще ми помогнете да не стане това. 
Въпросът е как да не се допуска догодина да има проект, който да се 
изплаща следващата година и да ми виси тука. Ето за това говорим и затова 
тогава моля и мисля, че вече това няма да се повтори, защото ние няма да 
взимаме повече решения за взаимообразни плащания, едвам се съгласих на 
тези двете и то не само аз, а цялата комисия уважаема. И смятам, че с 



проверките на дейността по основните проекти на Община Варна някои 
проекти на стойност над 3 млн. и нещо ще отпаднат догодина. Няма 
значение, че са токова велики, че да ходят да се обучават и в командировка 
разни хорица.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрахме.  
 
Янко СТАНЕВ 
Ще останат проекти, които имат ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрахме, сериозен ангажимент. Но това не е за микрофон.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Апостолов, да се конкретизираме. Първо тези 200 хил. лв. 

гаранция ли са, че ще се вземат 4-те млн.? Няма този съобщи, оня съобщи. 
Моля ви се, д-р Станев ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Марков, заповядайте на микрофон, че не се чува. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Д-р Марков, ако искате, заповядайте, защото Вие носите 

отговорността, на следващо място някой ще понесе ли отговорност за 
всичко, което се случи със СУПЦ-то и кой персонално ще бъде той? На 
следващо място, на следващо място ... Не, не, не. Не е кметът виновен за 
дадения случай. Аз не съм му адвокат на кмета, но не е той в това нещо.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той ще вземе решение ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
На следващо място, нека да се направи така, че да има проверка какво 

става в СУПЦ. На следващо място, това, което казва д-р Марков за 
бездомниците, които се приемат. А има ли проституция там? Има ли?  

 
Здравко МАРКОВ 
Е, аз не спя там. Извинявайте. Не мога да твърдя такова нещо ... 
 
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Проверете тогава. Проверете да видите, д-р Марков, тъй като 

сутринта не бяхте на сесията да видите как елегантно беше поставен този 
въпрос. И кой носи отговорността, че определени неща се случват в СУПЦ?  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложете ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колкото и бавно да се оттегляте, хайде да видим тези нарушения за 4-

те млн. какво се е случило, за да бъде СУПЦ на туй дередже, в което е в 
момента ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... и какво се шири.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре.  
     
Николай АПОСТОЛОВ 
Прочетохте такъв текст. 
 
Янко СТАНЕВ 
Тъй като става въпрос за финанси и трябва да го вземем днеска 

решението, утре, за да може да бъде взето в другиден извлечението. Г-н 
Гуцанов, Вие питате дали ще бъдат изпратени парите. Честно ли искате да 
Ви отговоря? Ако аз съм министър на финансите на Република България на 
искане, което постъпва от МРРБ към 22, но аз се надявам на благословията 
за това, че все пак е оперативна програма, заради това, че се отваря голям 
дефицит в нашия бюджет, който не е ясно как ще попълваме. И се надявам 
на това как толкова години министъра на финансите гледа с добро око за 
Варна, последните дни на годината, не през цялата година. Ето това е 
истинският въпрос, който Вие можете тука пред журналисти и пред други 
да разтълкуваме и 100 пъти. Аз искам да гласуваме в момента това 
предложение, ще го допълним с предложението, което обсъждах с колегите 
вчера за извършването на проверка и да ни бъдат съобщени резултатите от 
проверката на г-н кмета и след това вече комисията да взима решение.  



Борислав ГУЦАНОВ 
Включително нека да бъдат включени и имена на съветници, които да 

бъдат в тази комисия за проверка. Да го правим това нещо и оттам – 
нататък, ако не се дадат пак тези 4 млн. интересно ми е, за пети път, когато 
влезе в залата какво ще коментираме за СУПЦ.  

 
Янко СТАНЕВ 
Тука .... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото тука и старческия дом, и другите социални заведения и да не 

влизаме още повече в материята ...  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз предлагам точката по “Финанси и бюджет” да не изземва 

функциите на социалната комисия, нали, и на другите неща. Въпреки, че 
тука като минат парите вече става безинтересно някакво ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Прочетете проекта и да ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Проекта за решение го прочетох. 204 хил. лв. трябва да дадем за 

допълнителни строителни работи, в приложената таблица всички вие 
виждате, за да можем да изпратим документите в МРРБ и в Министерство 
на финансите да ни бъдат възстановени средствата по оперативната 
програма. Аз предлагам към това предложение, като отделно решение ще 
предложа едно предложение да възложим на председателя на Общински 
съвет да изготви комисия за проверка конкретно по проект “Д-р Анастасия 
Железкова”, изграждане на всички дейности, включително и отчетните, 
като се запознае с отчета и с проверката извършена от общинската 
администрация. Няма как сега тука в моята комисия да почнем да 
изграждаме тоз съветник, тоз съветник. Мисля, че моето предложение е 
добро.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
На следващата сесия ще предложим такава работна група.  
 
Янко СТАНЕВ 
Има ли някой ... Да, нали ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ама той иска сега да го гласуваме. 



Янко СТАНЕВ 
Не, не, не. Само възлага на председателя.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той го изчете това, ще го направим. Други мнения. Не виждам. 

Колеги, който няма други мнения и съображения, поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Следваща точка.     
 
Янко СТАНЕВ 
В точка 22 отпаднаха делегираните бюджети, остана само съгласието 

за формирането на паралелки под норматива за минимален брой ученици. 
 

     98-11. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11 ал.1, ал. 2, ал. 
3,ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките  и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и по 
предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД 11-
9302/184/01.09.2011г. и РД11-6700/485/09.09.2011 г., Общински съвет – 
Варна: 

     98-11-1. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в Оздравително училище „Д-р Никола Димитров” 
за учебната 2011/12г., както следва: 

II клас - 5 ученици; 
III-IV клас - 9 ученици; 
V клас - 5 ученици; 
VI клас - 7 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба 7 

от 29.12.2000г.като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 64 710 лв. 

      98-11-2. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Константиново за 
учебната 2011/12г., както следва: 

слята паралелка I  и III  клас - 19 ученици; 
слята паралелка II и IV клас - 16 ученици; 
слята паралелка V и VII клас - 11 ученици; 
маломерна паралелка VII клас - 10 ученици . 
  Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от Наредба 7 

от 29.12.2000г. като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  



на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 37 600 лв. 

   98-11-3. Дава съгласие за продължаване на обучението на учениците 
от профил „Изкуства” - хореография в СОУ „Елин Пелин” в паралелка под 
норматива за минимален брой ученици за учебната 2011/12г. , както следва:  

XI а клас - 17 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.3, т.3 от Наредба 7 от 

29.12.2000г. като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване  на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 430 лв. 

     98-11-4. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Христо Смирненски” с. Тополи за учебната 
2011/12г. , както следва:  

VI клас - 17 ученици; 
VII клас - 14 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал.4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000г. като се осигуряват  допълнителни средства за 
обезпечаване  на учебния процес извън определените по единни разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 1 175 лв. 

98-11-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1, ал. 2, 
ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.за определяне броя на 
паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките  и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-6700/485/09.09.2011, 
Общински съвет Варна: 

 Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Панайот Волов” за учебната 2011/12г., както 
следва: 

VІІ а клас - 16 ученици; 
VІІ б клас - 15 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.1, т.2 и ал.4 от Наредба 

7 от 29.12.2000г.като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  
на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 1 175 лв. 

 
Така. Това е предложението. Другото Славчо ще го чете.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 



Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 

    
   99-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-7400/113/25.11.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
на 95 000 лв. /деветдесет и пет хиляди лева/ за 38 тона гориво за отопление на 
Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и сцена 
„Филиал” и Държавен куклен театър – Варна за месец декември 2011 година, 
както следва: 

• За основна сграда и сцена на Театрално-музикален продуцентски 
център – Варна – 20 тона; 

• За сцена „Филиал” – 10 тона; 
• За Държавен куклен театър – Варна – 8 тона. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 

Варна. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Няма. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Янко СТАНЕВ 

    
   100-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писмо 

от ПК “Транспорт” с вх. № ОС11-9303/41/29.11.2011г., Общински съвет – 
Варна възлага на ОП “Инвестиционна политика” да изготви КСС за 
изграждането на нов подход към бензиностанция на “Градски транспорт” 
ЕАД Варна, като средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 г. на Община 
Варна.   

 
Във връзка със спора за собственост ще трябва да изберем нов 

подход.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тука нещо неясно, съображения? Нямаме. Снежи. 
 



Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 8, предложението се приема. 

 
Следваща точка. Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 

  
101-11.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Здравеопазване” с вх. РД11-9903/90/30.11.2011г. и докладна записка 
от управителя на Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Марков” – Варна ЕООД 
с вх. № РД11-9903/90/15.11.2011г., Общински съвет – Варна: 

101-11-1.  Изменя свое решение № 3323-3/35/22, 23 и 29.06.2011г., 
като освобождава  Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Марков” – Варна ЕООД  
от заплащане на дивидент за 2011 г. (на база печалбата за 2010г.) за 
търговските дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества 
със 100% общинско участие  в размер на 583 500 лв. 

101-11-2. Възлага на Кмета на Община Варна да бъде извършена 
проверка във връзка с изпълнение на решение на Общински съвет – Варна за 
закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на шийката на матката в 
размер на 240 000 лв. за Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД.  

Дирекция “Здравно развитие” и дирекция “Финанси и бюджет” да 
предоставят доклад по извършената проверка, относно разходването на 
средствата за закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на шийката 
на матката.  

 
Само две думи разяснение. Освобождаваме онко болницата, защото в 

същото време ще търсим пари, значи ние тук 500 хил. ги освобождаваме от 
дивидент, който трябва да внесат при нас. Оставете това, че сме им дали 
доста повече пари, но всъщност основаната задача е днеска каквото си 
говорихме, да можем да бъдем включени догодина в линейния ускорител, в 
програмата за линейния ускорител, която обеща и включително премия на 
държавата. Това е, за да покажем една добра воля и ние.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, определянето на размера на тези дивиденти на 

здравните заведения, общо казано общинска собственост, когато ги 



приемахме при актуализацията на бюджета, още тогава ви казах, че те от 
една страна са чисто финансови, т.е. на хартия, а от друга страна голяма 
част от тях няма да могат да ги изплатят и трето вие виждате, че на всяка 
една сесия, на всяко едно заседание на комисията по “Здравеопазване”, на 
комисията по “Финанси” идват искания за финансиране на различни 
апаратури, ремонти и т.н. Предполагам, че ако не им бяхме определили 
такъв размер на пари, които трябва да внесат в общинския бюджет нямаше 
да стигне примерно за този спор за ДКЦ I, които искат пари за ремонт и за 
апаратура. Решението на комисията по “Здравеопазване” беше, тъй като 
има пък здравни заведения, които са внесли своя дивидент, след това пък 
общината им го е върнала, за да си купят рентгенови апарати или други. 
Предложението на комисията по “Здравеопазване” беше лечебните 
заведения – общинска собственост да бъдат освободени от дивидент, като 
бъдат задължени да реинвестират своята печалба, ако имат, разбира се, 
такава за закупуване на апаратура или поддръжка на сградите, които са им 
предоставени за ползване. Нека тогава пък да видим кои ще бъдат 
здравните заведения – общинска собственост, които въпреки това отново 
ще застанат на вратата на общината да искат помощ за закупуване или за 
ремонт. Така че, аз съм съгласен с това, което предлага комисията, но с 
разглеждането на следващия бюджет предлагам това, което и приехме на 
комисията по “Здравеопазване” да залегне. Знам, че финансистите сигурно 
няма да са много благосклонни за това, но д-р Станев освен финансист, до 
колкото си спомням е и лекар.  
 

Янко СТАНЕВ 
Ма, то това е злоупотреба ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще имат време да помислят. Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз съм съгласен с предложението естествено, че ще го подкрепим да 

бъдат освободени от дивидент онко болницата. Но защо се стига до подобен 
дебат? И аз се радвам, че д-р Митковски преди малко застъпи същата теза, 
за която аз говорих преди 15 мин. Т.е. преди малко вие гласувахте на “Св. 
Клементина” помощта с ясното съзнание, че не трябва да го гласувате. 
Затова, естествено, че това ще го направим, но вижте, дайте един път 
завинаги да се уточним. Прави ли се стратегия, за което и да е направление 
или не се прави. Всички сме съгласни с това, което говоря, но след това на 
инат дайте да гласуваме. Е ми, не става така. Ние не го правим с 
презумпцията, защото ей така, дайте да си говорим в залата. Само 10 мин. 
след моето изказване се сблъскваме с проблема отново и отново. Затова иде 
реч. В крайна сметка опозицията е опозиция, за да показва слаби места и да 



бъде коректив на управляващите. А не управляващите на всяка цена да си 
вдигат ръката.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Надявам се, че този модел ще се променя ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е ми, дано да се промени, но виждате какво се получава.  

 
Янко СТАНЕВ 
Гледаме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз не искам да спекулирам, най-малко някой да обиждам, но съм 

доста години тука, като повечето от хората и твърдя, че не приемам това, 
което говори г-н Гуцанов в момента. Твърдо не го приемам. Просто, защото 
съм бил свидетел на тази политика в миналото, която е същата, когато той 
сега усилено оспорва и когато аз, като шеф на финансовата комисия, винаги 
съм оспорвал. Трябва да знаем какви са правилата. Правилата са, че ДКЦ-
та, общинските здравни заведения в условията на финансов дефицит не 
могат да бъдат подпомагани и трябва те да подпомагат общинския бюджет. 
В условията на финансов и икономически възход, каквито бяхме до 2008 г., 
беше съвсем друга схемата. Ние получавахме много приходи и оттам 
харчихме пари. Така ли е в бизнеса? Така е и при нас. И затова нещата са 
много прости. А сега в момента животът ще ни наложи да направим 
респективни мерки. Една респективна мярка е не освобождаването от 
дивидент, което предложи д-р Митковски, което на мен ми е много тежко, 
защото всички тия колеги там сме учили заедно. Нали. Така че, това е 
респективна мярка. Това е част от антикризисната програма на Община 
Варна. И то мисля, че беше някъде пето – шесто място. Второ, което е – 
същата тази антикризисна мярка предвижда инвестиционната политика на 
същите наши здравни заведения, има го записано и в специализираната 
сесия, да бъдат изпълнявани с проекти и други неща. Ако искате да правим 
анализи или да си правим реклама аз ще кажа. Запознат съм с повечето 
програми на ДКЦ-та и съм видял само на две места работа, която твърдо ми 
приличаше на нещо, по което се докарват допълнителни приходи. 
Включително ходене в Търговище, ходене в Разград, във Велико Търново, 
че и в София извършването на прегледи. Само че, аз не мисля, че сесията и 
комисията по “Финанси и бюджет” е мястото, където да го кажем. И второ – 
никой не е открил топлата вода и не искам да слушам само “аз, аз, аз”. И аз 



знам всичко. И аз знам всичко как се гласуваше предишния, и по-
предишния, и по-по-предишния парламент. Тука няма първо качество 
съветници и второ качество съветници. Съветници, които знаят всичко и 
съветници, които не знаят всичко. Тука има хора, избрани, които се 
информират и достатъчно добре имат в главите си разум да взимат своите 
решения. Не съм съгласен с това да се поставят на такава плоскост нещата, 
защото мога да си отворя устата и да кажа как точно са се взимали 
решенията в предишния комисия по “Здравеопазване”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Янко СТАНЕВ 
Съжалявам, че днеска проф. Клисарова е рожденик. Мога да кажа 

какви решения са се взимали за ДКЦ-та. Хайде. Заради туй, по-спокойно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, благодаря ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, няма сега ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, г-н Гуцанов ... Само секунда запазете за репликата. 

Понеже е 16:00 ч. подадоха ми сигнал ... Г-н Портних само да предложи.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря ви. Г-н председател, уважаеми колеги. Предвид 

изключително дългия дневен ред на тази сесия, предлагам днес сесията да 
бъде удължена до 16:00 ч. Извинявайте, до 18:00 ч. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
До 18:00 ч. Колеги, понеже е точно 16:00 ч. преди да дам думата на г-

н Гуцанов за реплика, нека да изгласуваме предложението, за да сме в 
изискванията на правилника. Предложението е, който е “за” удължаване на 
работното време с един час до 18:00 ч., моля да гласува. За да успеем утре 
да изчерпим дневния ред.            

 
102-11. На основание чл.46, ал.1 от Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна решава да удължи работното време за провеждане на Третото 
заседание до 18.00 часа. 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Г-н Гуцанов, реплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Реплика на д-р Станев. Вижте аз нямам нищо против, дайте да не ги 

освобождаваме от дивидент, смятате ли, че те ги имат тези 500 хил. по 
сметката си? Така. Т.е. всички сме наясно, че тези пари ги няма по сметката, 
един път. Втори път – тъй като д-р Станев коментира, че така е било. 
Съжалявам много, но имаше специализирани сесии и едната беше по 
здравеопазване, където се правеше ясно виждането за развитието на 
здравеопазването. И тогава се направиха много неща свързани със 
здравеопазването и в общинското, и в държавното, и в “Св. Анна”, и в “Св. 
Марина”, и тогава започнаха да се правят програмите. Така че, моля Ви да 
бъдем коректни, д-р Станев, когато ги говорим нещата. И аз не искам нищо 
повече и нашата група с едно единствено, да бъдат ясно очертани 
приоритетите за ДКЦ-та, за болниците, за здравните заведения. Да бъдат 
обсъдени, а не на парче да се гласува каквото и да било. Както виждате 
нищо повече не искаме да се правят нещата. Направете го по нормален 
начин, за да не се стига до това, до което се стигна в момента.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Д-р Станев ще ползва ли правото на 

дуплика или Снежана Донева ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, само ще кажа, че комисията по “Здравеопазване” точно този 

въпрос трябва да бъде обсъден и не е мой проблем, в комисията по 
“Финанси и бюджет” да го гледам.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, моля ви се да спазваме правилника ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... вие предлагайте концепция ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
... има регламент точно ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... аз ще участвам с удоволствие ... 
 



Снежана ДОНЕВА 
... по колко минути дуплика, реплика и т.н. Така няма да свършим и 

утре до шест часа вечерта. Много ви моля. 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-жо Донева, когато става въпрос ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не се отнася за Вас.  
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря.  
 
Снежана ДОНЕВА 
За всички абсолютно ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Продължаваме. 
 
Снежана ДОНЕВА 
... колеги. Заповядайте.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Митковски, реплика най-вероятно.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Да. Извинявайте, аз няма да се връщам кой, кога е бил мнозинство и 

опозиция. Репликата ми е по изказването на колегата Станев. Вярно е, че 
здравните заведения – общинска собственост са търговски дружества, но и 
той и аз много добре знаем, че това не е точно така. Ако бяха истински 
търговски дружества, реализираха истинска печалба, не работеха в 
условията на рестрикции от страна на здравната каса, на измислено 
финансиране и определяне на цените на услугите от здравната каса, тогава 
можеше да говорим за тези неща, за които говори той, като финансист. Но 
при положение на недофинансиране, на неизплащане и на всичко останало, 
което става в българското здравеопазване, това нещо, за което той мечтае 
няма как да се случи. Защото той е много наясно, че което и да е лечебно 
заведение плати своя дивидент точно на другия ден ще внесе докладна за 
искане. Ако примерно онко болницата я задължим да внесе тези пари, тя 
първо няма откъде да ги вземе, а и дори да ги вземе на другия ден ще трябва 
да й преведем толкова, а може и малко повече, за да плати заплатите и 
лекарствата, които да купи. Така че, д-р Станев, това, за което говорите е 
много хубаво, но това ще стане някога. Дотогава искаме, не искаме, ако не 



се приватизират, разбира се, общинските здравни заведения за доболнична 
и болнична помощ, ние не се освободим примерно от задължението, като 
техни собственици, ние ще трябва да ги подпомагаме. Това е истината, 
която в момента е българското здравеопазване. И то подпомагаме не само 
общинските здравни заведения, а и държавните и такива, в които имаме 
участие, а дори доколкото си спомням и военноморска болница, която е пък 
на съвсем друго подчинение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да преминем към гласуване, колеги. Много мнения се чуха. Не 

виждам други желаещи за изказване ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Нямам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Може ли само едно изречение? Вижте, само искам да ви кажа от 

финансова гледна точка. Д-р Митковски знае какво знам. И аз ще кажа, 
очна болница има с 30%, 27% повече пациенти и с 30% по-малко средства. 
Аз разбирам за какво става дума. Но дисциплиниращия ефект на 
общинските институции, той има значение не само за търговските 
дружества, които не са наистина ДКЦ-та. Той има ефект от най-малката 
брънка долу, щото цял ден ние ей тука и в комисиите ревем за това колко 
недисциплиниращи фактори работят. Затова искам да има дивидент. А това 
какво ще се отпуска нататък, който има нужда съответния пациент – 100 
хил. болни, които се преглеждат в онко болницата. Това пак ние ще го 
решаваме. Но трябва да има фискална дисциплина. Ако нашите хора 
свикнат с идеята, че ще бъдат освобождавани в края на годината от фиска, 
търговските дружества, ако “Пазари” смята, че може да пробута тезата си 
чрез едно лобинце от 5 – 6 съветника, ако “Обреди” смята, че ще пробута 
лобинцето си за едни 200 хил. лв., че ние сме инвестирали в двете фирми 
много повече от тези техни 500 – 600 хил. лв. Но те трябва да знаят, че това 
трябва да се плаща. И тези хора, които днес се избраха аз се надявам, че 
всички тези хора знаят каква е задачата на общинската икономика. 3500 
човека работят в нея и освен това трябва да докара 2 – 3 до 6 – 7 милиона 
приходи в общинската хазна. Каква е тази икономика, която се субсидира? 
Тогава се минава на варианта приватизация. Съжалявам много, но това е 
основата на фискалната политика, която в условията на криза трябва да се 
направи. Ако не го направим това, ще бъдем принудени да го направим. 
Ако не го мислим, ще бъдем принудени да го направим. Бъдете сигурни. 



Няма как да стане. За този месец приходите в бюджета ще бъдат по-малко с 
25% сигурно от миналогодишните месечни приходи за декември. За 
миналия са с 31%. Разбирате ли? Тези неща са реални. Този бюджет, който 
гласувате това са хартии, това не са пари затворени в касата, откъдето се 
дърпат. Ето затова трябва да има фискална, трябва да има бюджетна 
дисциплина. Човека трябва да живее със съзнанието, че ще спести 
разходите. Всеки един. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря ... 
 
Янко СТАНЕВ 
 Е, нямаше как ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
... за изказванията. Преминаваме към гласуване. Моля?  

 
Янко СТАНЕВ 
Да, точно това правим. Политика.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Благодаря.  
 
Янко СТАНЕВ 
Политика правим. Някой ден ще ги реализираме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
За анблок ли?  
 
Янко СТАНЕВ 
За анблок, да. Предлагам анблок да се гласуват следващите две точки. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има предложение т. 26 и т. 27 от предложението на комисията, в 

предвид това, че са на едни и същи основания да ги гласуваме анблок. Има 
ли мнения, съображения? Няма. Който е “за” моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 

    
103-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Социални дейности и жилищна политика с вх. № ОС11-
6200/7/02.12.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат  предоставени 
безплатни карти  за градски транспорт на хора със загуба на слуха, живеещи 
на територията на Община Варна, като средствата да бъдат заложени в 
Бюджет 2012 г. на Община Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
104-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писма 

от ПК “Социални дейности и жилищна политика ПК “Социални дейности и 
жилищна политика с вх. № СДЖ11-2600/46/02.12.2011г. и от г-н Стелиян 
Стоянов – Председател на Дружество на хемодиализиране – Варна 
“Спасение” с вх. № СДЖ11-2600/46/23.11.2011г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат предоставени безплатни карти за градски транспорт на 
членовете на дружество “Спасение”, като средствата да бъдат заложени в 
Бюджет 2012 г. на Община Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Искам да кажа, че това предложение, което са хората, които са 

предложени по-късно, като правим бюджета във функция “Транспорт” ще 
влезе цяло. Не искам, защото правя този компромис днеска да ги гласувам 
тези карти.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно 

гласуване. Снежи.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
И последното предложение. Става въпрос колеги за: 
 
105-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  

предложение от г-жа Нася Атанасова – Василева – управител на ТВ “Черно 
море” с вх. № ОС11-9200/35/10.11.2011г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 30 000 лв., 
без ДДС, за реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ “Черно 
море” с  работно заглавие ”Европейска Варна”. 



Става въпрос за предложение, което трябва да го вземем сега, за да го 
заложим в бюджета, където общо на седмицата 50 мин. директно с три 
повторения ще бъдат излъчвани предавания за Община Варна и за работата 
на Общински съвет по актуалните проблеми от седмицата. Цената, която аз 
изчислявах тука на час е малко над 200 лв., което е добре за една 
регионална телевизия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Благодаря на д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря г-н председател, благодаря и на колегите за високата 

финансова рестрикция по отношение на решенията и за експедитивността. 
Благодаря ви, колеги.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред.  
 
             
 
 



ХII.  
 

По точка дванадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика”  относно:   
 
(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Марина Славова 
Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр. Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.М/417/28.06.2011г. 

(2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.П/170/29.06.2011г.  

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани.  

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани.  

(5) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” 
от 50 на 60 места.  

(6) - допускане на Споразумение за сътрудничество между Община 
Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална услуга за 
развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11.  

(7) - упълномощаване Кмета на Община Варна да сключва анекси към 
споразумението при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно условията на Управляващия орган. 

(8) - разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца с множество увреждания, като делегирана от държавата дейност с 
капацитет 60 места, считано от 01.01.2012г.  

(9) - допускане и одобряване на Меморандум за сътрудничество 
между Община Варна и Фондация Лумос – Клон България за обединяване 
на усилията в подкрепа на изпълнението на националната стратегия «Визия 
за деинституционализация на децата в Република България».  

 



Докл.: д-р Лидия Маринова – председател на ПК “СДЖП” 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Маринова, поради настинка няма глас и неин колега от комисията 

ще прочете проектите за решение.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми колеги, предлагам т. 1 и т. 2, касаещи предложение за 

отпускане на персонални пенсии на деца да ги гласуваме анблок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
  
Заповядайте.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 106-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.М/417/28.06.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Марина Славова Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр.Варна. 
 
 107-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.П/170/29.06.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Деница Даниелова Георгиева от гр. Варна. 
 
 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря.  
 
108-12. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 

от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2952-
3/31/19,20.01.2011г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Става въпрос за 661 лица посочени в списъка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря ви. Следващо предложение.  
 
109-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Раздадено ви е предложението. Не виждам ... 
 
Павел ХРИСТОВ 
25 отказа са.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
... желаещи за изказване. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Следващо точка.  
 
110-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 
36, ал. 1, 2, т. 6, чл. 36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/153/19.07.2011г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” 
от 50 на 60 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Не виждам. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря колеги. Правя още едно процедурно предложение, т. 6, т. 7 

и т. 9 да ги гласуваме също анблок, тъй като са на еднакви основание, като 
естествено, ако някой иска да дебатираме по точките ще ги изкарам от 
предложението, да може да се гласуват отделно. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения, съображения? Не виждам. Който е “за” направеното 

предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Заповядайте.  



Павел ХРИСТОВ 
Благодаря ви.  
 

 111-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1, 2, т. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/152/19.07.2011г., Общински съвет – Варна 
одобрява проект на споразумение за общинско сътрудничество между 
Община Варна и Сдружение „Съучастие”- Варна за реализиране на социална 
услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно приложение Споразумение за сътрудничество. 
 

 
112-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7, чл. 59, т. 1 и чл. 61 от ЗМСМА, и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/152/19.07.2011г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише споразумение, както и 
да сключва анекси при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11 по споразумението, съгласно условията на 
Управляващия орган. 

 
 

114-12. На основание чл. 21 ал.1 т. 23, във връзка с чл.17, ал.1 т.7 
от ЗМСМА, чл.59 и чл.61 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 11-9302/208/28.11.2011г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие и  упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 
Меморандум за сътрудничество между община Варна и Фондация Лумос – 
Клон България, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 



Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. И последно предложение под номер 8 в предложения 

дневен ред.  
 

 113-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 
36, ал. 1, 2, т. 6, и чл. 36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/186/02.09.2011г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
на деца с множество увреждания с капацитет 60 места, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2012г. и годишен стандарт за издръжка 
на едно място 2 328 / две хиляди триста двадесет и осем / лв. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако няма желаещи за изказвания, поименно гласуване.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. Приехме решения отлагани някои от тях повече от четири 

месеца.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Благодаря на Павел Христов. Преминаваме към точка тринадесета в 

така приетия дневен ред.  
 
 
 
  
   
 
 



ХIII.  
 

По точка тринадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности”  относно:   
(1) - приемане на План-сметка дейност “Чистота” за 2012 год.   

 
Докл.: Ради Радев – председател на ПК “БКД” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте.  
 
Ради РАДЕВ 
Уважаеми колеги, аз ще бъда кратък. Има едно проекто-решение от 

комисията по “Благоустройство и комунални дейности”, а именно: 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
115-13. На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.6 и т.7 от ЗМСМА  и чл. 66, ал. 1 ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-11-9302/211/29.11.2011 г., Общински съвет – 
Варна приема План-сметка дейност “Чистота” за 2012 год., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Имате разпечатани и план сметката и обяснителна записка на 

администрацията към нея.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Не виждам желаещи. Поименно 

гласуване. Снежи.   
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Ради РАДЕВ 
Благодаря ви колеги.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Преминаваме към точка четиринадесета.  



ХIV.  
 

По точка четиринадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование” относно:  
 

(1) - разкриване на една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско градче”; 
(2) - актуализиране списъка на средищните училища в община Варна 

за учебната 2011 - 2012 година; 
(3) - въвеждане на системата на делегиран бюджет в общински детски 

градини; 
(4) - приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби за 2012 година; 
(5) - приемане на Общинска програма за начинаещи и изявени 

ученици по шахмат във варненските училища през 2012 година; 
(6) - приемане на Общинска програма за квалификация и насърчаване 

на научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2012 година;  
(7) - приемане на Общинска програма за образователна интеграция на 

децата и учениците в различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение в Община Варна през 2012 година; 

(8) - подкрепа кандидатстването на Община Варна по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на 
отпаднали ученици в образователната система”. 

 
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК “НО” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Славчо Славов, заповядайте.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви г-н председател.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници -44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 116-14. На основание и чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6, 
от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/140/04.07.2011г., Общински съвет – Варна 
разкрива една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско градче” . 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря.  
 
117-14. На основание чл. 20, чл.21, ал.1, т.6 и чл.17, ал. 1, т.3 и чл. 

44, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т.1 от ЗНП, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС 
№84/06.04.2009 г., §1 и §2 от ПМС №284 от 03.12.2010 г. и по предложение 
на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-9302/156/22.07.2011г., 
Общински съвет – Варна решава да се включат в списъка на средищните 
училища, СОУ „Димчо Дебелянов”  и ОУ „Христо Смирненски”  с. 
Тополи в рамките на Община Варна за учебната 2011/2012 година. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли съображения? Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря.  
 
118-14. На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, 

чл.4, ал.1 и ал.2, чл.14, т.2 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и 
по предложение на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/199/23.11.2011г., Общински съвет – Варна в изпълнение на 
Националната програма за развитие на училищното образование /2006-
2015/ решава:  

118-14-1. Да се въведе система на делегирани бюджети, считано от 
01 януари 2012 г. в общинските детски градини в Община Варна. 

118-14-2. Да се даде право на директорите на общински детски 
градини, прилагащи системата на делегиран бюджет: 

• На второстепенни разпоредители с бюджетни кредити; 
• Да реализират собствени приходи, включително и приходи от 

собственост придобити по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 



• Да организират по Закона за обществените поръчки извършването 
на дейности, доставката на стоки и услуги, с изключение на детското 
хранене и услуги и стоки, по които възложител е Община Варна. 

118-14-3. Определя резерв за неотложни и непредвидени разходи за 
местни дейности в размер на 5 /пет/ % от одобрения бюджет местна 
отговорност за 2012 г. 

118-14-4. Възлага на Кмета на Община Варна със заповед да 
организира процеса по прилагане на делегиран бюджет в детските градини 
и да утвърди формулите и принципите на разпределяне на средствата по 
държавен стандарт и общинска дейност. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли изказвания по темата? Мнения, съображения. Няма. 

Поименно гласуване.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря ви. Имам едно предложение, г-н председател. 

Прощавайте. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Слушам. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Г-н председател, имам предложение. Понеже четирите програми са на 

едно и също основание, моето предложение е да ги изчетем, но да ги 
гласуваме анблок, ако нямате нищо напротив.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах. Има ли други съображения? Не виждам. Който е съгласен 

т.4, т. 5, т. 6 и т. 7 в така предложения дневен ред на точката, касаещи 
приемането на четирите програми и на едни и същи основания да бъдат 
гласувани анблок, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четете ги всичките.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря ви.  



119-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2012 
година в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ съгласно приложение 
към настоящото решение. 
 

120-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за начинаещи и изявени ученици 
по шахмат във варненските училища през 2012 година в размер на 
14 500 лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/, от които 4 500 лв. 
/четири хиляди и петстотин лева/ от дирекция „Образование” съгласно 
приложение към настоящото решение. 
 

121-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за квалификация и насърчаване на 
научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2012 година в 
размер на 99 000 лв. /деветдесет и девет хиляди лева/ съгласно приложение 
към настоящото решение. 
 

122-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за образователна интеграция на 
децата и учениците от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение в Община Варна 2012 година в размер на 110 000 
лв. /сто и десет хиляди лева/ съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно 

гласуване.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря. И осма точка: на основание ...... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Да обявим резултата само. Извинявайте.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Няма време. Да свършваме. Добре. Извинявам се.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
И последната точка.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря. 
 
123-14. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси”, и по предложение 
на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-9302/205/25.11.2011г., 
Общински съвет – Варна, подкрепя кандидатстването на Община Варна по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.1.06 
“Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря на колегите. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следваща точка от дневния ред, точка петнадесета.  
 
 
 
 



ХV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места”  относно:   

 
(1) – съгласуване на План за регулация и застрояване на УПИ Х- 11,12 

“за пречиствателна станция за отпадни води и озеленяване”, кв. 3 по ПРЗ на 
к.к. “Златни пясъци”.    

(2) - съгласуване на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за жилищна 
сграда”, кв. 1 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден)  

(3) - съгласуване на ПРЗ на пристанищен терминал “ЛЕСПОРТ”, част 
от пристанище с обществен транспорт за национално значение – Варна”, 
попадащ в  землището на с. Тополи, Община Варна и землището на с. 
Езерово, Община Белослав. 

(4) - съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ-250, “за курортно – жилищно 
строителство и озеленяване”, кв. 40 по плана на к.к. “Златни пясъци” 

 (5) – одобряване на ПУП - План за регулация  за УПИ ХІV- 284 и ХV 
– 209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и План за застрояване  за УПИ ХІV-284, 
кв. 92 и тупик с о.т. № 486 и № 487, по плана на 28 м.р., гр. Варна.    

 (6) - одобряване на ПРЗ на УПИ 026003, “За крайпътен обект – 
автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар” по КВС 
на землище с. Тополи, Община Варна. 

(7) - одобряване на ПРЗ на УПИ 025006 “За крайпътен търговски 
обект” на КВС на землище с. Тополи, Община Варна. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Парушева, заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н председател, уважаеми колеги. Първо, искам да направя едно 

предложение. От общинска администрация е постъпило предложение за 
процедиране на един ПУП план в к.к “Златни пясъци”, който считам, че е 
сред изключително обществена значимост и предлагам разглеждането за 
допускане на ПУП-а за пречистване, за процедиране на ПУП за 
пречиствателна станция на отпадни води за “Златни пясъци” да бъде 
вкаран, като извънредна точка в точките на комисията по “Архитектура” и 
съответно, ако се приеме вкарването на тази точка той да бъде докладван от 
арх. Куцарова. 



Николай АПОСТОЛОВ 
От кога го чакаме. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да, чакаме го много отдавна. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли някакви съображения? 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Искам само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да, заповядайте.   
 
Таня ПАРУШЕВА 
Извинявайте за прекъсването. Искам само да обясня на колегите, че 

след седем дни има национален експертен съвет. Този ПУП е наистина 
изключително приоритетен за Варна. За всички нас е от съществено 
значение черноморските води да бъдат чисти, така че в този смисъл моля за 
това тази точка да бъде разгледана, като извънредна такава.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Недков, заповядайте.  
 
Николай НЕДКОВ 
Аз също настоявам да се гледа тази точка. Освен това той предвижда 

и безвъзмездно предаване на част от територията на “Златни пясъци” към 
пречиствателна станция “Златни пясъци”, което знаете, че е собственост на 
„В и К” – Варна. Тъй като това е въпрос изключително важен не само за 
“Златни пясъци”, знаете че тя пречиства отпадните води от “Ален Мак” до 
“Златни пясъци” и изключително голямо значение има за туризма в 
региона.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Недков. Други мнения и съображения. Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с процедурното предложение на г-жа Парушева, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Заповядайте г-жо.  



Лиляна КУЦАРОВА 
Добър ден. Имаме допускане, направено от министъра на 

регионалното развитие за изработване на план за регулация и застрояване, 
като заповедта на министъра обхваща два парцела: единият е на 
съществуваща в момента пречиствателна станция и другият е един парцел 
за озеленяване. Въз основа на това допускане ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да я изслушаме. След това ще има мнения и съображения. 

Четете, четете.  
 
Лиляна КУЦАРОВА 
Иска ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Четете. 
 
Лиляна КУЦАРОВА 
Това нещо е направено по искане на собствениците на имоти “Златни 

пясъци” АД и “Парк строй – Златни пясъци” ООД. След допускането на 
министъра и е изработен този проект двата парцела, единия за 
пречиствателна станция и този за озеленяване, и се предлагат за 
обединяване, и становището, което трябва да вземе Общински съвет е във 
връзка със Закона за Черноморското крайбрежие, където трябва да има 
съгласие на Общински съвет, за да може преписката да бъде процедирана в 
национален експертен съвет и съответно одобрена от министъра. 
Предложението, което е направено, като проекто решение: 

 

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

124-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО40653/09.12.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване  на УПИ Х- 11,12 “за пречиствателна станция за 
отпадни води и озеленяване”, кв. 3 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  



Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Давам думата на председателката на комисията.  
  
Таня ПАРУШЕВА 
Продължаваме с точките, които са включени във вече гласувания 

дневен ред.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. Моля за тишина в залата.  
 
Таня ПАРУШЕВА 

 
125-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-37315/07.01.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за 
жилищна сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, (Слънчев ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и 
следва да се изпълнят изискванията на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно 
указанията на писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам. министъра на 
регионалното развитие и благоустройство.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Следващата точка е за план за регулация и застрояване на проект, 

който е със стратегическа значимост за град Варна.  
 

126-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-0600/122/03.09.2011 г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на пристанищен терминал “ЛЕСПОРТ”, част от 
пристанище за обществен транспорт с национално значение – Варна, 



попадащ в  землището на с. Тополи, Община Варна и землището на с. 
Езерово, Община Белослав. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
Таня ПАРУШЕВА 

 
127-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО11140/29.06.2011г., Общински съвет – Варна  съгласува План за 
регулация и застрояване  на УПИ VІІ-250, “за курортно – жилищно 
строителство и озеленяване”, кв. 40 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нарушенията, които ги правите са едно след друго на всяка точка. 

Нали няма какво да ги обсъждаме. За някои премълчаваме, за други щем не 
щем трябва да се обадим. Нямате дори право, г-н Апостолов, това, което го 
правите в монета. Защото по правилник, който е действащ на този 
Общински съвет, едно решение, което е отхвърлено от общинския съвет не 
може втори път да влиза в зала. Това е все едно в Народното събрание един 
закон, който е отхвърлен, на следващото събиране той да бъде вкаран в 
същия вид, в който е. Няма как да стане това нещо. Това е правната страна 
на въпроса. Ако няма друго обстоятелство, за да има другото обстоятелство, 
то влиза в зала единствено и само след подпис на кмета. Ясно ми е, за кого 
става въпрос, д-р Митковски, недейте да продължаваме разговора, ясно ми 
е и защо ще гласувате “за”. След като няма друго обстоятелство, което да е 
настъпило и ново предложение от кмета, след като то е отхвърлено от 
общинския съвет не може да бъде гласувано втори път. Това е едната 
страна. Ако не, променете си правилника и си го вкарайте. На следващо 
място, ще продължаваме презастрояването на “Златни пясъци”? Има ли 
някой, аз го зададох сутринта този въпрос, от тези, които след малко ще си 
вдигнат ръката, които да са отишли на “Златни пясъци” и да не са 
протестирали срещу това, което се случи с комплекса? Може да има един, 



двама, трима, не повече. Пет? Сега ще дадем възможност от това, което 
съществува в момента да се построи една сграда, която да бъде близо два 
пъти и половина по-голямо от това, което е в момента. Така че, аз още 
веднъж ви моля да спазите закона. Оставете по целесъобразност, по 
законосъобразност. И да се изтегли, кмета да си го вкара, ако има ново 
обстоятелство, гледайте си го в комисията, и нека тогава да влезе в зала. 
Иначе, извинявайте ние се превръщаме в узаконяване на незаконни 
действия. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения. Не виждам. За информация на хората, 

които нямат материали пред себе си, в комисията е гледано предложението 
– 11 “за”, без “против”, без “въздържа ли се”. Колеги, който е съгласен с 
така направеното предложението от председателя на комисията, моля да 
гласува. Задръжте ръцете да ви преброят.   

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 5; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 
Г-н Гуцанов ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Оспорвам гласуването. Не, че няма да мине, а поне варненци да 

разберат кой продължава да презастроява “Златни пясъци”. Ще дойде това 
време, когато ще се съобщават тези имена.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуването е оспорено. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 3; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 8; неучастващи е гласуването - 1, предложението се 
приема. 

 
Продължаваме.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Следваща точка.  

 
128-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на район Аспарухово с вх. № 
ОС11-1000/31/10.08.2011г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ ХІV- 284 и ХV – 



209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХІV-284, 
кв. 92 и тупик с о.т. № 486 и № 487, по плана на 28 м.р., гр. Варна.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли тук желаещи за изказване? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Продължаваме с т. 5.  
 
Таня ПАРУШЕВА 

 
129-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение от Кмета на кметство с. 
Тополи с вх. № ЗАО 39900/16.09.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
План за регулация и застрояване на УПИ 026003, “За крайпътен обект – 
автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар” по КВС 
на землището с. Тополи, Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И последната точка.  
 
Таня ПАРУШЕВА 

 
130-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение от Кмета на кметство с. 
Тополи с вх. № ЗАО 12142/16.09.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
План за регулация и застрояване на УПИ  025006 “за крайпътен търговски 
обект” по КВС на землището на с. Тополи, Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 



Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Благодаря на председателя на комисията.  
Следваща точка от дневния ред, колеги, точка шестнадесета.  
 
 
 
       
  
 
  
 
  
  
 



ХVI.  
 

По точка шестнадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 
(1) – актуализация на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(2) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(3) – приемане на доклад за утвърждаване на независими оценители и 

правоспособни юристи, с решение на Общински съвет – Варна, от 
комисията по провеждане на конкурса. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2011 г. 

(5) – следприватизационен контрол по договор № ОС-3-
9200/10/25.03.2003 г. 

 
Докл.: Теодора Трендафилова – Председател на ПК “КПСК” 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Теодора Трендафилова, заповядайте.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

131-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от 
ЗПСК и във връзка със свои решения №2952-3(31)/19,20.01.2011г. и №3080-
4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна актуализира Годишния план 
за приватизация за 2011г., съгласно приложение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Следващите три предложения са на едни и същи основания. Имат за 

предмет определяне на спечелил публичен търг, ако няма възражения, 
предлагам да бъдат гласувани анблок.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли други предложения, мнения, някой против това? Не виждам. 

Който е “за” направеното предложение за гласуване анблок, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
  
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
132-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3095-4(32)/09,10.03.2011г. и 
изготвен протокол от 12.07.2011г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дрин” № 65, блок 4 по АОС №754/14.07.1998г. и 
представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби 
Ангелов”, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен 
жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., заедно със съответните 
идеални части от подблоковото пространство, в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/ 14.07.1998г. и 
представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби 
Ангелов”, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен 
жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., заедно със съответните 
идеални части от подблоковото пространство с ГЕОРГИ АТАНАСОВ 
АТАНАСОВ, при заплащане на цена в размер на 30 000лв. /тридесет 
хиляди лева/, като сделката не се облага с данък върху добавената 
стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 



133-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 
ал.1, т.2 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3097-4(32)/09,10.03.2011г. и 
изготвен протокол от 12.07.2011г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на участието на Община Варна – 4 720 броя 
поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ С. А., идентификационен номер: 552 120 222 RCS 
PARIS (Търговски регистър на дружествата) Париж, номер на управление: 
1955 В 12022, със седалище и адрес на управление: Република Франция, 
Париж 75009, бул.”Осман” №29. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на участието на Община Варна – 4 720 броя 
поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД със СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ С. А., 
идентификационен номер: 552 120 222 RCS PARIS (Търговски регистър на 
дружествата) Париж, номер на управление: 1955 В 12022, със седалище и 
адрес на управление: Република Франция, Париж 75009, бул.”Осман” 
№29, представлявано от инвестиционния посредник ”Фико Инвест” ООД, 
при заплащане на цена в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, 
като сделката не се облага с данък върху добавената стойност /ДДС/, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да подпише всички останали 
документи, необходими за окончателното прехвърляне на акциите. 

 
134-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3416-8/35/22,23 и 29.06.2011г. 
и изготвен протокол от 16.09.2011г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ 
се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №6523/20.06.2011г. – обособена част 
от ”Жилфонд” ЕООД, и представляващ сгради: промишлена сграда – 
работилница, с идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 
100,00кв.м. и масивна сграда на един етаж с идентификатор 
10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда за обитаване, със 
застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща поземлен имот с 



идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м., в качеството си на 
орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
”АДИАН АМГ” ЕООД, ЕИК: 103750481, с управител Антраник Гарабед 
Джезайрлиян. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №6523/20.06.2011г. – обособена част от 
”Жилфонд” ЕООД, и представляващ сгради: промишлена сграда – 
работилница, с идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 
100,00кв.м. и масивна сграда на един етаж с идентификатор 
10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда за обитаване, със 
застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м. с ”АДИАН АМГ” 
ЕООД, ЕИК: 103750481, с управител Антраник Гарабед Джезайрлиян, при 
заплащане на цена в размер на 228 000лв. /двеста двадесет и осем хиляди 
лева/, в това число 38 000лв. /тридесет и осем хиляди лева/ данък върху 
добавената стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване. 

Снежи.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Продължаваме.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
135-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение №3098-
4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна утвърждава независими 
оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 
приватизация обекти, както следва: 

• ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  
• “МАКЕН” ЕООД 
• “БУЛКАРГО” ООД  



• СТЕФАН ИВАНОВ БЯНОВ 
• ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА 
• „РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД  
• ПЕТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 
• „ГАЛАКТ” ООД  
• РАЛИЦА СТОЯНОВА ИЛИЕВА 
•  КАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 
•  „СС-КОНСУЛТ” ЕООД 
•  ПЕТЯ ХАРАЛАНОВА ДОБРЕВА 
•  ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА  
•  СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ВЕЛИКОВА  
•  ДОНКА КОСТОВА СИВКОВА 
•  БОЙКА СЛАВЕЙКОВА МОГИЛАРОВА 
•  „ИМИЛЕКС” ООД 
•  ЖИВКО БОРИСОВ БАЕВ 
• ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
136-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение №3098-
4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни 
юристи за изготвяне на анализи на правното състояние на предложените 
за приватизация обекти, както следва: 

• ИВАН ВАСИЛЕВ КАРАБОЕВ  
• РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МАНКОВСКА 
• ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ ЧЕРНАЕВ 
• ТОМИНА НИКОЛОВА ТОМОВА 
• ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 
• ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Някакви съображения тук? Не виждам. Който е “за” така направеното 

предложение, моля да гласува.  
 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Следваща точка.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Следващите седем предложения са на едни и същи основания. Имат 

за предмет провеждане на публични търгове с явно наддаване. Ако няма 
възражения, предлагам да ги изчета и да бъдат гласувани анблок. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен с предложението на председателката на 

комисията за гласуване на анблок, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четем следващите седем предложения.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
137-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1957-3/20/17.02.2010г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Христо Ботев” №18, вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и 
представляващ ателие №1 със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба 
№337 с площ 11,47кв.м, заедно с 0,019318% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 
№18, вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и представляващ ателие №1 
със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, 
заедно с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж при начална тръжна цена 100 000лв. /сто хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 



6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на  
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
/десет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 



и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Дилбер Вейсалова, Ивайло Митковски и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Петър Липчев и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
138-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна 
жилищна сграда със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните 



идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с 
площ 244,00кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по 
АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от 
общите части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при 
начална тръжна цена 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 



1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 000лв. 
/четири хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 



14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Таня Парушева, Тодор Мутафов и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Теодора Трендафилова и Цветелина Тънмазова и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 



следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
139-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1878-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: 
втори етаж от масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 
91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от 
всички изби с площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 
63.568% идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% 
идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с 
разгърната застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части 
от 330,00кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 
по АОС №1261/ 02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от 
масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 91,00кв.м., 
изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от всички изби с 
площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 63.568% 
идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% 
идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с 
разгърната застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части 
от 330,00кв.м. при начална тръжна цена 250 000лв. /двеста и петдесет 
хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 



2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 25 000лв. /двадесет и пет хиляди лева/, 

платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 



удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 25 000лв. 
/двадесет и пет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Илия Кафалийски, Снежана Донева и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Галина Крайчева-
Иванова и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
на 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
140-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3081-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. 



и представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и 
застроена площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 110 000лв. /сто 
и десет хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
/десет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 



14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Теодора Трендафилова и Димитър Чутурков и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  



 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
141-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3082-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 160 000лв. /сто 
и шестдесет хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 



BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 000лв. 
/шестнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 



14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Станислав Темелков, Петър Липчев и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Дилбер Вейсалова и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 



Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
142-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3083-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 170 000лв. /сто 
и седемдесет хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 



6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, 

платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 000лв. 
/седемнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 



BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател –  Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Медиха Мехмед-Хамза, Христо Атанасов и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Теодора Трендафилова и Станислав Иванов 
и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
 
143-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3084-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. и 
представляващ ателие №2 със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с 



полезна площ 6,75кв.м., заедно с 0,1681% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Христо Ботев" 
№18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 
със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., 
заедно с 0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж при начална тръжна цена 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/. 
Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 6 000лв. /шест хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 000лв. /шест 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 



14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Иван Луков, Димитър Чутурков и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Николай Стоянов и Борислав Гуцанов и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  



 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Последната точка.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
144-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 

във връзка с подадено заявление №ОС-3-9200/10/15.07.2011г. от Валентин 
Вълков Проданов и приватизационен договор №ОС-3-
9200/10/25.03.2003г., Общински съвет – Варна реши: 

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 
приватизационен договор №ОС-3-9200/10/25.03.2003г. задължения на 
купувача Валентин Вълков Проданов в състав: председател – Теодора 
Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Петър Липчев, Илия 
Кафалийски и Димитър Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и 
Станислав Темелков. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Някакви мнения, съображения тук? Не виждам.  
  
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Благодаря на Теодора Трендафилова.  
Преминаваме към точка седемнадесета от дневния ред.  
 
 



ХVII.  
 

По точка седемнадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие”  относно: 
(1) - именуване на улици, находящи се в СО „Сотира” гр. Варна.  

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК “КДР” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Димова, председател на комисията, заповядайте.  
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници -36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

145-17. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/256/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улиците, 
находящи се в СО „Сотира”, гр. Варна, описани подробно в приложение 
към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението ви е раздадено. Все пак, ако има въпроси, 

мнения, съображения, предложения за изменения. Не виждам. Седем на 
нула, на нула са гласуванията в комисията. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува. Задръжте ръцете да ви видят.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на председателката.  
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към точка осемнадесета от дневния ред.  



ХVIII.  
 

По точка осемнадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство”  относно: 
 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2012 година”. 
(2)–предоставяне за  управление и експлоатация на „Водоснабдяване 

и канализация Варна” ООД отвеждащ колектор за битови отпадъчни води 
между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. Константин и Елена”. 

(3) – възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на анализи за 
откриване на процедура за отдаване на концесия за изграждане на депо за 
рециклиране на строителни отпадъци в имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, п.з. „Клисе баир” , кв.1, Община 
Варна. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
чрез публичен търг с явно наддаване на вещи – частна общинска 
собственост, представляващи железопътни материали.  

(5) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  ”Резервен”. 

(6) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР-Варна върху движими вещи-общинска собственост. 

(7) – одобряване на проект на Споразумение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане в полза на Дома на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна. 

(8) – одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 
10135.3511.1384, по кадастрална карта на район „Младост” , гр. Варна, 
целият с площ 1260 кв.м.  

(9) – учредяванe нa безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини”  върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна сграда 
на сутерен с идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м.  

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, 
кв. 32, представляващ Поземлен имот 10135.4510.603 с площ 589 м2. 

(11) – откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
„изграждане и извършване на дейности за задоволяване обществения 
интерес – реализиране на проект за изграждане на районен парк 
«Владислав Варненчик» в имот частна общинска собственост  ПИ № 
10135.4504.479 с площ 28 043 м2 



(12) – откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
изпълнение на строеж – футболен стадион, и обслужващата го 
инфраструктура, управлението и поддържането им след въвеждане в 
експлоатация, в имот публична общинска собственост ПИ № 
10135.4502.344 по КК на ж.к. „Владислав Варненчик” с площ 30 246 кв.м.  

(13) – определяне на имоти-общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост тип БКТП върху имот - частна общинска 
собственост, съставляващ ПИ  10135.5504.4690 по кк на гр. Варна, ул. 
„Чонгора”.  

(15) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост върху имот - частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„ трафопост”, кв. 42, по плана на с. Каменар 

 (16) – приемане за безвъзмездно управление на недвижим имот - 
публична държавна собственост, представляващ сграда - " Защитно 
съоръжение" със застроена площ 166 кв.м., за задоволяване нуждите на 
Сдружение с обществено полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 
2010”. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на 
строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.3511.618 по КК на район „Младост”, гр. Варна, целият с площ 6350 
кв.м. по плана на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р. 

(18) – промяна в предназначението на жилища от фонд ”Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”  във фонд ”Жилища 
за продажба”, и взема решение за продажба на общинските жилища на 
лицата. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр. Варна, ул. „Тихомир”, 
кв. 20 представляващ ПИ № 10135.3515.1843 с площ 80 кв. м. 

(20) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот ЧОС, с 
административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31, представляващ  
31 кв. м. от ПИ № 10135.3513.439, целия с площ  271.00 м². 

(21) – вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и 
„Делта Есен” ООД за ползване на част от имот – ПОС, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 124а, ПИ с идентификатор 
10135.3512.158, СОУ “Гео Милев”, представляваща бюфет с площ 36 кв.м. 



(22) –  вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ 
„Тони Инвест-Надежда Тодорова” за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
12-ти п.р., кв. 202а, УПИ ІV- „ за училище”, СОУ „Елин Пелин”, 
представляваща бюфет с площ 20 кв.м. 

(23) –  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети,  както следва:  

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 20 кв.м., Първо ОУ, ж.к. “Вл. 
Варненчик” IV район. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 кв.м., СОУ “П.К.Яворов, 
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., ОУ „Никола 
Вапцаров”, ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна. 

(24) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Константин 
Арабаджиев” № 10 представляващ 238.52 м², целият с площ 369 м2 . 

(25) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността за продажба на 189 кв.м. идеални части от  
ПИ с идентификатор № 10135.2554.148, частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181, с площ 123 м2, находящ се в  гр. 
Варна, ул. „Пробуда” № 67 Б. 

(27) – одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в кв. “Аспарухово”, 
ул. “Мара Гидик”№ 47, представляващ ПИ № 10135.5505.197, подрайон: 
28, кв.105, с площ 213 кв.м. 

(28) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-193 
с площ 687 м², находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар” .   

(29) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-192 с площ 702 м2,  находящ 
се в гр. Варна, с.о „Кочмар” , кв. 19. 

(30) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна”  върху недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 



Варненчик”, І-ви м.р., представляващ сграда с идентификатор 
№10135.4504.531.1.  

(31) – сключване на договор за отдаване под наем на част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
“Капитан I-ви ранг Георги Купов”  № 37, а именно помещение с площ 12 
кв.м. и коридор с площ 3,96 кв.м. в западната част на масивна едноетажна 
постройка с идентификатор 10135.5510.363, с наемател "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД-Варна. 

(32) – предоставяне за безвъзмездно управление на "Районен център 
по трансфузионна хематология-Варна", имот-частна общинска собственост, 
находящ се гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, сградата "Център 
по трансфузионна хематология" с идентификатор № 10135.2557.97.15 със 
застроена площ 1465 кв.м. и сутерен със застроена площ 414 кв.м.  

(33) – изменение на решение № 3338-4 от Протокол № 35 от 22,23 и 
29.06.2011 г., относно даване на съгласие за безвъзмездно управление на 
VIII СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 13 
“ Звездичка”.  

(34) – предоставяне за безвъзмездно право на ползване на медицинска 
апаратура  и оборудване от Община Варна на МБАЛ “Света Анна” АД. 

(35) – прекратяване чрез ликвидация на “Амбулатория медицински 
център за специализирана медицинска помощ “Очен медицински център – 
Варна “ ЕООД.    

(36) - възлагане на управителите на лечебните заведения – общински 
търговски дружества, да сключат анекси за удължаване срока на 
договорите за наем на кабинети в лечебните заведения с общо 
практикуващите лекари и стоматолози при досегашните условия. 

(37) -  даване на съгласие да бъде сключен договор за наем между 
ДКЦ „Чайка” ЕООД представляван от управителя Александра Манушева и 
Фондация с обществено полезна дейност „Владиславово” . 

(38) - даряване на „Градски транспорт” ЕАД Варна вещи – частна 
общинска собственост. 

 
Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателката на комисията, г-жа Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Най-напред искам да 

оттегля т. 33 от дневния ред. Тази на галерията за графично изкуство, тъй 
като имаше дебати по темата и говорихме с председателката на комисията 
по “Култура”, и моля тя да бъде оттеглена от дневния ред.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на председателя на комисията. Т. 33, по 

която имаше дебат да бъде оттеглена. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
   
Валентина СОФРОНИЕВА 
Второто ми предложение е в т. 10, 17, 20, 24, 25, 28, 29, там където 

има оценка и разпоредителна сделка да бъдат гласувани анблок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението на председателката на комисията за гласуване 

на точките анблок. Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за”, моля 
да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря на всички за разбирането. Преминаваме към дневния ред 

на комисията.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/217/29.11.2011г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2012 година”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на комисията. Преди да дам думата за 

мнения и съображения, ако си спомняме сутринта имаше входирано 
заявление от г-жата, която изчака хода на цялата сесия и иска думата за 
изказване по въпрос касаещ годишната програма. Който е съгласен да бъде 
дадена думата на въпросната дама, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Давам думата на г-жата за изказване. Заповядайте.  
 



Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Много благодаря на уважаемите общински съветници, че гласувахте 

да ме изслушате. Ще се опитам да бъда кратка и да не злоупотребявам с 
вашето търпение ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
На микрофона, ако обичате, да чуват всички и за записа. 
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Да. Така е по-добре, нали? Благодаря много, че гласувахте да ме 

изслушате. Искам да защитя този имот от такава разпоредителна сделка, 
която бихте гласували, ако не ви се обърне изрично внимание, че това е 
имот ползван в момента от общински детски комплекс. В момента там учат 
децата на почти половината от школите в детския  комплекс, т.е. около 
12 школи някъде са. Общо школите в детския комплекс са 28 – 2600 деца 
учат в тях, като част от школите включват и гражданско образование и 
детски парламент. Затова призовавам уважаемите общински съветници да 
покажат днес на децата как конструктивно можем да мислим и 
конструктивно да обмислим добре евентуално една такава продажба. Този 
имот ... Ще започна оттам, че се намира на много хубаво и тихо място. Не 
знам някой от вас дали знае къде е, това е срещу хотел “Черно море” в 
пресечката на “Петко Каравелов”, води се на “Пушкин” 7, но входа е от към 
“Петко Каравелов”. С много хубав двор е мястото, втория и третия етаж 
има собственост общината, от сградата и вътре се помещават предимно 
формите на обучение, които са с по-такива, по-малък, камерен състав, 
защото действително са сравнително малки вътре стаите, но си има там зала 
за концерти. Този детски комплекс обучава нашите бъдещи таланти, които 
се изявяват в много международни изяви и на национално ниво. Тези деца 
... Сега ще видите около Коледа има страшно много мероприятия. Тези деца 
участват в откриване на международни прояви в Спортна зала. Тези деца 
танцуваха в дъжда на елхата на 06.12, на паленето на свещите на елхата. 
Част от тях се разболяха след това на другия ден, но те с удоволствие 
танцуваха за гражданите на града ни. Така че, моля уважаеми общински 
съветници, много добре да помислите плюсовете и минусите на една такава 
продажба. Най-лесно е да се продаде един такъв имот. Най-лесно се гласува 
продажбата. Но не случайно законодателя, говоря за законодателя, не както 
г-н Базитов вчера в предаването “Кредит на доверие”, каза решение на 
Министерски съвет, законодателя е променил ЗУТ и Закона за общинската 
собственост, след серия от реституционни сделки на такива имоти. В ЗУТ, 
чл. 39, ал. 3 е категоричен, че за промяна предназначението на имоти 
ползвани за образованието се изисква изричното разрешение на Министъра 
на образованието. Аз съм уведомила г-н министъра с една молбичка и 
входирани петстотин и няколко подписи, защото я пратих преди няколко 



дни, да изпревари днешната сесия, за включване на тази точка в дневния 
ред, защото се иска такова разрешение от негова страна за продажбата на 
този имот. Освен това съм представила, мисля около 08 или 07.12, около 
550 подписа в деловодството, копие за кмета на общината и днес входирах 
още около 500 подписа. Т.е. до момента ние имаме над 1000 подписа, които 
са не само от родители, но и граждани на нашия град, които искат да остане 
тази сграда, да се ползва този имот за целите на образованието. Защото една 
алтернатива предполага продавайки този имот там да стане поредната банка 
и нашите деца ... Моля? Да, между две банки да стане поредната банка това 
зелено кътче.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че разбрахме за какво става на въпрос. Нека да си пестим 

времето. Това, което аз бих искал да кажа и, което споделих, и разбира се 
пристига и г-н Базитов тук да даде отговор на съветниците ... 

 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Ако може още три – четири изречения само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не, искам да кажа г-жо, че ние днеска трябва да приемем годишната 

програма. Ние не продаваме детския комплекс. Има разлика ...    
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Искам да се позова ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тепърва предстои и Вие ще имате възможност.  
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Аз искам да отпадне тази точка от програмата, да бъде извадена от 

програмата тази точка, защото не случайно стратегията ви, която е 
комплект с тази програма е ускорен риска от грешни решения за 
разпореждане. Това е много мъдро и много добре е включено от вашите 
юристи. Значи тези решения са трудни, не случайно половината от 
общинските съветници трябва да гласуват от всички и то поименно, за тази 
... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах.  
 
 
 



Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Алтернативно, ако все пак при гласуването не отпадне тази точка, ви 

моля тя да не се гласува анблок. Да се гласува отделно тази точка, за да се 
види кой гласува, нали ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това ще го решат съветниците. Мисля, че отиваме във вариант вече 

условия, нали – кой, как и защо да гласуваме. Мисля, че тези хора тук са 
избрани и формират общинския съвет, и достатъчно добре познават начина, 
по който трябва да се процедира.  

 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Само едно изречение срещу предложението на г-н Базитов, че 

средствата от продажбата на тази сграда ще бъдат използвани евентуално за 
построяване на друга сграда. Първо, аз съм раздала на част от общинските 
съветници една заповед, с която г-н Кирчев 95 г. е предоставил 8 имота, от 
които в момента на детския комплекс са останали само 3 имота. Но до 
момента не е изграден такава сграда. Освен това искам да кажа, че тази 
продажба, ако отпадне като точка, това не означава, че децата на Варна ще 
бъдат оставени в подходяща сграда. Искрено се надявам, че ще намери г-н 
Базитов, ще намери общинската администрация европейски начини на 
финансиране от европейски програми, защото щом нашата държава може с 
европейски пари да строи пътища, смятам, че най-достойното нещо – 
бъдещето на страна ни, децата ни, може да танцуват в сграда, изградена с 
европейски пари, щом нашата държава, нашата Община е бедна, но е 
унизително да се продаде имот на образованието. Никой от вас, като 
родител, като гражданин в година на криза няма да пипне първо нещата на 
децата. Не случайно законът ни в аналогични ситуации, много добре знаете, 
че разпореждането на имущество от родител дори с имущество на дете не 
може да стане с простото решение на родителя.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Мисля, че съветниците достатъчно добре ... 
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Като аналогия ви давам. Много благодаря за вниманието ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... добре разбрахме. 
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
... разчитам това, което казах ... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Базитов ...  
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
Последно изречение ...   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
.... ще вземете ли отношение?  
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
... че на Коледа ще направите, общинския съвет, един чудесен 

подарък на децата. Тази точка да отпадне и да се намери решение ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Базитов, заповядайте.  
 
Мария Иванова ДИМИТРОВА – гражданка  
... на техния проблем. Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, да чуем и становището на заместник кмета, г-н Базитов, за  да 

може да сформираме най-обективно мнение.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, г-жо Димитрова. Виждам, че има и деца. Искам да информирам, 
че това е предложение на администрацията, цялостно, като програма. 
Имаше стратегия, която, доколкото разбрах, не беше приета, след това беше 
подготвена програма. В тази програма на ен-то място се намира един обект, 
който се ползва от функция “Образование” за детски комплекс и, който в 
годините, да ... Не знам колко имота са предоставени, но от 91 г. са 
изгубени толкова много имоти за детски градини, че в последните 5 години 
се наложи да построим 5 – 6 детски градини, за да бъдем на нивото на 1990 
г. с бази за детските градини, за децата на град Варна. Така че, загубването 
на имоти не е ставало, така казано в залата на общинския съвет, едва ли 
някой, може би всички ще си помислят, че администрацията и общинския 
съвет са продавали сгради на образованието ето така, и на детския комплекс 
– ето така. Вярно е, че са били толкова, но въпросите на реституцията са от 
законов характер и никой не трябва да си мисли, че може да има съмнения 
относно реституционните процеси, които текат в държавата. Сградата се 
намира на ул. “Пушкин”, тя е част от сгради, които са ползвали за детски 
пионерски домове до 90 г. и сега в момента останала е само на три етажа, 
част от сграда, която в последствие поради реституция, 1/3 част от тази 



сграда беше реституирана. От година и половина тя е собственост на частни 
лица, с които сключихме споразумение след може би 2 – 3 години съдебни 
дела и те получиха своята част, като 1/3. В съда решихме коя да бъде тази 
тяхна част, а не самостоятелно. Тази тяхна част се оказа първият етаж. Това 
е танцовата зала, репетиционната зала, големите зали. На втория и третия 
етаж са пригодени помещения за работа с деца и то предимно 
изобразително изкуство, малки групи, компютърни зали, зали, които и база, 
която въобще не съответства на необходимостта от по-разширена и 
адекватна база за работа на децата. 1/3 е вече реституирана на базата на 
това ние трябваше да плащаме една година наем. 45 хил. лв. плащахме наем 
на тази сграда на тази 1/3. Взехме решение, че трябва да направим стъпки за 
да намерим решение трайно на проблема с базата на децата от детския 
комплекс. Прекратихме плащането на наем за 1/3 част, преместихме част от 
дейността на детския комплекс в Младежкия дом, още миналата година, 
през Коледа, в навечерието на Коледа, като по този начин се намали и 
дейността на младежки формации и на други формации в Младежкия дом. 
Тогава се появи също в пресата и в обществеността питания “а защо сега 
пък гоните децата и от младежкия комплекс и от Младежкия дом?” – 
трябваше да съвместим тази дейност, за да не остават децата и в никакъв 
случай, гарантирам, че децата на град Варна няма да останат от детския 
комплекс на улицата и няма да имат места за репетиции и за изяви. Тогава, 
когато започнахме това съвместяване бяхме изградили една концепция. В 
тази концепция влизаше по линия на публично-частното партньорство, а не 
с продажби и заменки, както строим детски градини на базата на имотите, 
които притежава Община Варна в това число и неподходящата за детски 
комплекс учебна сграда, която може да бъде всичко друго, но и за ... Може 
да бъде за администрация, но не и за детски комплекс, защото трябва да я 
видите, да видите какво представлява. Това са два етажа от сграда, която ... 
пак казвам, може за всичко друго да служи, но не и за детски комплекс. Та, 
имахме изградена концепция на базата, на която трябваше, един от 
вариантите да се направи чрез публично-частното партньорство ремонт на 
една от сградите на общежитието. Нашето средношколско общежитие се 
помещава в две сгради. Тя е зад “Проектанска” тази част от 
средношколските общежития и имахме идея двете сгради да се 
отремонтират, като в едната се приютят 254 деца, толкова е капацитетът на 
едната сграда, в момента са 240 деца в общежитието в две сгради, а другата 
сграда да се преустрои за детски комплекс, пак по линия на публично-
частното партньорство. Тези разговори бяха водени с бившия директор на 
средношколското общежитие, бяха водени с директора на детския 
комплекс, бяха водени с всички органи, лица заинтересовани, за да се реши 
този проблем. Бяха водени и с директора на, с училищното настоятелство 
на детския комплекс и ние потвърждение имахме и тогава, искам да 
отбележа, че и сега имаме потвърждение за решаването, за трайното 



решаване на този проблем с базата на детския комплекс. Появи се тогава, 
след промяна на директора на средношколското общежитие, се получи една 
обструкция и нежелание от колектива и ръководството не на детския 
комплекс, извинявайте, на средношколско общежитие, появи се едно 
напрежение, че не трябва да се пипа средношколското общежитие. Спря се 
процеса около вече година. Няма да обяснявам, че тези неща са свързани и с 
изборите. Може би се досещат някои. Този процес се спря, затова, защото 
трябваше да се реши малко по-трайно. И когато трябваше да се готви тази 
програма за продажба на собственост, аз аргументирам само частта 
“Образование”, когато се подготви тази програма, ние заложихме, че този 
имот може да бъде обект на продажба или публично-частно партньорство. 
В ръцете на общинския съвет е да реши проблема, нали този имот може да 
бъде продаван. От обществен интерес е този имот по някакъв начин да бъде 
използван, само че той не е подходящ за детски комплекс, категорично ви 
заявявам. Той може наистина да бъде подходящ за администрация, но 
отново отива към някакви други решения, които “ами защо ще направим 
пък там администрация, защо нашите деца да не бъдат там”? Подчертавам 
още един път уважаеми общински съветници, че защитавам тезата да 
решим трайно въпроса с мястото на детския комплекс в общежитието, за 
което имаме стратегическо виждане и по този начин ... А в това решаване 
стратегическо да включим и този имот, който ще бъде обект на публично-
частното партньорство, на замяна, на продажба, на начин, по който може да 
донесе част от сумата за преустройството на средношколско общежитие. 
Искам да ви кажа, че сумата за средношколско общежитие, за неговото 
преустройство само на единия блок в момента имаме количествена сметка, 
е около 1,2 млн. лв. Тези ... За другия блок също имаме около 1,2 млн. лв. 
Това значи, че 2,5 млн. лв. трябва да намерим, за да решим трайно въпроса 
както на децата в средношколско общежитие, така и на детския комплекс за 
база. Оставам с убеждението, че ще вземете едно правилно решение, което 
няма да противоречи нито на обществения интерес, нито на защита 
позицията на децата, но тази сграда, още един път подчертавам, не е в 
такъв, в такава архитектурна стойност, че да може да задоволява децата от 
нашия детски комплекс. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Базитов ...  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
.... решение, както и за стратегическото виждане за бъдещето на 

детския комплекс. Това, което чух всъщност ме накара да си помисля, че на 
практика ние в момента трудно разполагаме или всъщност на практика не 
разполагаме с помещение, което да удовлетворява на 100% нуждите на 
децата от извършване на дейности, които обикновено те извършват в 



общинския детски комплекс, където впрочем имаме може би близо около 
30 състава, които развиват дейност и там репетират и там упражняват 
някаква полезна дейност. Има мисля, че над 250 деца, ако не се ... 

 
Коста БАЗИТОВ 
2600 деца. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така. Още по-зле. За мен е малко нелогично това, което слушам в 

момента, защото, ако ние извадим в момента тези деца от там, без да знаем 
къде ще отидат те. Междувременно няма завършен обект, в който те да 
бъдат настанени, говорим за това, което вие сте предвидили и, което звучи 
добре, впрочем. Нали, очевидно е, че има стратегия, има някакъв план. Не 
виждам какво ще се случи с тези деца по средата на този период, докато в 
единия момент сградата е продадена, а в другия – новата не е довършена. 
При условие, че не видях и може би вие трябва да ни изясните дали 
очаквате тези 2,4 млн. или 1,2 млн. само за едната сграда да дойдат само от 
тази постройка или очаквате и допълнителни приходи? Предвид на това, че 
лично аз в момента не мога да разбера на 100% какво точно се случва, 
предлагам на колегите да извадим от списъка в тази програма, в която е 
предвидена тази точка, която е за продажба на детския комплекс и 
евентуално на следващата сесия да го разгледаме отново, като 
междувременно се разгледа и на комисия, защото мисля, че това е въпрос, 
който би трябвало да касае абсолютно всички общински съветници и 
естествено касае целия град. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Може ли да отговоря?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Базитов.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми общински съветници. По никакъв начин докато новата база 

не стане годна след Акт 16 за обитаване, няма да излязат децата от този 
център. По никакъв начин, едно. Второ, приема се програма. Нека да 
изясним на вас и на обществеността, че за всяко последващо действие 
трябва да има отделно решение на Общински съвет. Няма да се продава 
нищо днес. Влиза в програма и в момента, в който се разработи проекта и 



влезе на заседание на Общински съвет ще се дискутира само т. 39.1, както е 
в програмата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Митковски ... Д-р Митковски. Спрели сме часовниците бе, г-н 

Луков. Важен е ...  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колегата между другото е прав, че пресрочваме времето, което 

гласувахме. Така че, трябва да решим е този ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложете да спрем часовниците. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
... проблем. Да. Аз съм от съветниците, май единствения в тази зала, 

който е гласувал за предоставянето 95 г. на този имот. По онова време, за 
ползването на тая, тези цели. Съжалявам, че от тези имоти, които са 
гласувани, са останали само 3. От друга страна също изразявам 
съжалението си, че пак в годините Община Варна не е успяла да постигне 
със собствениците, със съсобствениците, които са предявили 
реституционни претенции и са си ги спечелили разбира се хората, друг 
начин на взаимоотношения. Има много други. Съжалявам, че не се е 
стигнало до там и се е загубила 1/3 от този имот, който е имал. 
Присъединявам се към предложението на Костадинов не само поради това, 
че имота се ползва за тези цели, а поради факта, че този имот едва ли е най-
подходящия за включване в каквито и да е разпоредителни сделки, а не за 
запазване като собственост на Община Варна. Така че, моето предложение е 
да го извадим от програмата за управление и стопанисване на общинската 
собственост и да гласуваме програма. В противен случай нашата група ще 
гласува против приемането на цялата програма.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мисля, че всичко се изясни. Г-н Недков поиска думата.  
 
Николай НЕДКОВ 
Само да добавя. При условия, че общината има толкова много 

собственост, не може точно преди Нова година да искаме да включваме да 
продаваме нещо на децата. Това е просто кощунствено според мен. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нищо не продаваме. Нищо не ... 
 



Николай НЕДКОВ 
Лош, това е един много лош жест. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Напротив, ще ... 
 
Николай НЕДКОВ 
Когато построим новата сграда, нека тогава да я продадем. Но децата 

в момента в нея учат и работят, а ние да я включваме в програма за 
приватизация. Разбирам да нямахме друг имот да продаваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз ... Уважаеми г-н председател, нека да не ни избива на популизъм. 

Дайте да разделим нещата. Приемаме програма. Тази програма е част от 
антикризисната програма на Община Варна и програмата за управление на 
собствеността, която е част от приходната част на бюджета. И тази 
програма никога не се изпълнява на 100%, защото има обективни 
обстоятелства, които зависят при конкретните сделки. В тази програма 
влизат всички онези имоти, които по принцип има проявен интерес към тях. 
Но това в никакъв случай не означава, че тези имоти стават предмет на 
последващи сделки. Никаква сделка не правим днеска. Днеска пишем един 
списък ... Аз ще ви кажа най-йезуитското, което бих могъл да кажа. Махаме 
този имот и го включваме тогава, когато имаме готовност за сделка. Само 
че това сме го правили и всеки път, изисква, първо, да вземем решение за 
промяна в програмата и след това взимаме съответното решение и така сме 
много зле по отношение на управление на собствеността, и нямаме 
приходи. Т.е. това, че сме включили имоти ... Включително аз съм „за” тази 
сграда да бъде включена. И има такива финансови, оперативни, 
икономически способи, с които и сградите на администрацията се 
предоставят на оперативно управление на фирми. Примерно, сградата може 
да бъде чистена и поддържана от частна фирма. А ние говорим за практики, 
от които придобиваме приходи, а никъде не става въпрос за това общинския 
детски комплекс да освободи тези два етажа. Няма как да става въпрос за 
това, защото е предмет на конкретна сделка. В случая приемаме една 
програма. Въпросът е има ли някой предложения за тази програма, след 
като казвате, че има толкова много имоти, конкретно кои имоти да бъдат 
включени в тази програма, за да може тази програма да бъде гъвкаво 
управлявана и да се придобиват приходи, с които приходи да се построят 
тия детски градини и тия детски комплекси, за които говорим? Не. Няма 
такова нещо. Защото винаги режем по малко, по различни причини. В 



случая изобщо не става ... Аз говорих с госпожата. Изобщо не става въпрос 
за изваждане на децата от сградата на общински детски комплекс. 
Напротив. Става въпрос за една сграда, която се включва в един примерен 
списък и тогава, когато му дойде времето просто се вади ... Това е като 
програмата за управление на град Варна. Никой не бива да мисли, че тука в 
тази зала само на парче трябва да работим. Програмата за управление на 
Варна означава, че знаем през 2018 г. какво става и само вадим всяка година 
и остойностяваме това, което можем да свършим. Аз затова ви призовавам 
да приемете програмата. Или ако не се приема програмата, тогава да се 
дадат алтернативни предложения за управление на собствеността, за 
включване в програмата за управление на собствеността. Ако нямаме 
алтернативни предложения, тогава днеска как гласувахме детските градини, 
новосъздадените да бъдат финансирани, да бъдат дофинансирани 
паралелките? Откъде идват тия средства, освен от данъците на гражданите? 
Идват от управление на собствеността. Управлението на собствеността на 
Община Варна, това е първия случай, в който виждам в края на годината 
програма, в която реално вътре има включени обекти, понеже съм я чел 
много внимателно, които представляват интерес в условията на криза. Този 
обект е един такъв, но той не може да бъде даден  и никой няма да вдигне 
да се гласува. Завършвам с това. Никой няма да си вдигне ръката и да 
гласува, преди да е построена новата сграда, преди да бъдат настанени 
децата на ново място. Но в бизнеса никога ... И ние правим бизнес – 
програма, икономическа програма на Община Варна. ... Не, не, не. 
Годишната програма не винаги се изпълняват повече от 35 – 40%. Не, 
вижте, вие го играете на популизъм. Чист популизъм. Тука става, понеже се 
споменаха деца и веднага една драма се развива. Каква драма има в това? 
Че аз мога да ви кажа, че ако компетентните органи отидат и прегледат тази 
сграда, в никакъв случай няма да дадат разрешителни да извършваме тази 
дейност, която извършваме с децата, защото то на нищо не прилича там да 
го правим това.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов поиска думата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Естествено е, че не 

става дума въобще за популизъм, още по-малко, когато говорим за децата. 
Най-малкото, защото ние знаем за този проблем още от миналата седмица и 
сме предварително известени за него. Въпросът опира до следното нещо: 
вземам дума от г-н Станев. Г-н Станев. Г-н Станев. Това, което искам да 
кажа и да Ви кажа и на Вас, включително, е следното: ако Вие имате такова 
предложение, каквото споменахте, е ми аз не виждам нищо лошо тогава да 
подкрепите нашето предложение за оттеглянето на тази част от общо 120-те 



имота, които са вложени. Поради простата причина, че аз не виждам как в 
рамките на една година може това нещо да се случи. Най-малкото, защото и 
самият г-н Базитов спомена, че на практика в момента парите се търсят, т.е. 
те не са на разположение. И ако вече сградата е построена и ако това, което 
г-н Базитов каза, че там ще имаме, ние много по-добра база за децата – 
нищо лошо тогава. Но нека ... 

 
Коста БАЗИТОВ 
Закъснявате, уважаеми г-н Костадинов. Извинявайте, че Ви 

прекъсвам. Ако го извадите, тази година няма да можем да предложим тази 
база в публично-частно партньорство. Ще отложим за следващата година.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, за следващата година.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Ама тогава удължаваме целия срок. Няма да бъдат извадени децата. 

Вие не разбирате ли, че публично-частното партньорство може да 
продължи две години, но тази година трябва да влезе в елемента публично-
частно партньорство.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, нали говорим за това, че тя тази година сградата няма да се 

продава?  
 
Коста БАЗИТОВ 
Няма ... Тя ще бъде ... Публично-частното партньорство, още един път 

уважаеми общински съветници ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това го разбираме, да.  
 
Коста БАЗИТОВ 
... се прави по следния начин: влиза в обекта, влиза в сделката и 

когато се предаде другия обект, тогава се освобождава този.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
До ключ обзаведен.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Другия обект може да се осигури чак 2014 г. Дотогава децата ще 

бъдат в детския комплекс. Затова искам да го кажа много ясно. И другото 
наистина е популизъм. Няма да изваждаме децата, докато не се направи ... 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Това го уточнихме.  
 
Коста БАЗИТОВ 
... тази  ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
С други думи, всъщност това, което Вие казвате, че единственото на 

което разчитате е сумата за построяването или за .... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Не. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... облагородяването и ремонтирането на новата сграда да дойде от 

публично-частно партньорство ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Не. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... по тази сграда.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Не. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Т.е. трябва да ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
780 хил. лв. струва сградата по оценка преди две години. Този процес 

ви информирах ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така.  
 
Коста БАЗИТОВ 
... че тече от две години. Това е само част от цялата сума, която е 

необходима. Само част. Както се построиха детските градини и училищата, 
за едно училище 5 млн. лв. бяха около 7 – 8 обекта. В момента тази част е от 
обекта. Ще бъде само част от цялата сделка, ако се осъществи въобще. 
Защото, ако не се намери потенциален изпълнител няма да има сделка и ще 
търсим друга възможност. Но изваждането на този обект обрича 780 хил. 



лв., пак подчертавам – това не е сграда, която може да задоволи 
потребностите на децата. И колкото повече я държим така ... Моля ви, нека 
да отидем утре да видите в какви условия са децата.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Оттегляте ли Вашето предложение, г-н Костадинов? Не го оттегля. Д-

р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Реплика към изказването на д-р Станев. Всичко е точно така, както се 

казва, но ... Но явно този обект, съществуването му в тази програма създава 
проблем за приемането на цялата програма. Без нито един от останалите 
стотици обекти, които са вътре. Не е ли по-нормално, ако искаме да 
приемем цялата програма да се изтегли този обект? Нима само този обект е 
достатъчен с още един – два да се финансира ремонта и изграждането на 
това, за което говори Базитов? 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Може да стане само ... 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... по линия на публично-частно партньорство. Няма как ... 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Много Ви моля.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... да стане.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Всяка година приемаме това и знаем, че винаги има един или два 

обекта, които са изключително спорни. Така беше едно време със сградата 
на “Алианс франсез”. Спомняте ли си? Спомняте си. Така че, ако искате да 
се гласува тази програма в този състав, в който сме в момента изтеглете го.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Други заявления за изказвания? Не виждам. Колеги, понеже сме 

пресрочили 20 мин. от времето, което гласувахме за работа и ... Има 
предложение от г-жа Парушева. Решението да го вземем утре, след като 
съветниците отидат до общинския детски комплекс, запознаят се с реалната 
ситуация и не се поддават на спекулации, популизъм, а трезво да преценят 
за какво става на въпрос. И без това сме пресрочили времето и всяко 
решение взето извън гласуваното време няма да е легитимно. 

Закривам първия работен ден от Третото заседание на Общински 
съвет-Варна и пожелавам на всички колеги приятна почивка. 
Продължаваме утре в 09:00 ч.  

146-17. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общинският съвет – 
Варна прекъсва работата на Третото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на 15.12.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен 
ред. 

 
 
      
 
     



ВТОРИ ДЕН - 15.12.2011 г. – 09.00 до 12:50 часа 
 

 
Присъстват 32 общински  съветници, отсъстват 5 общински 

съветници: 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Владимир ТОНЕВ 
Павел ХРИСТОВ 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... в зала, да заемат местата си. Имаме кворум. Ще видиш ли дали 

има съветници пред залата да влизат. Започваме.  
Уважаеми колеги в присъствения списък положените подписи са 32 

на брой, следователно необходимият кворум за работа е налице и откривам 
вторият работен ден от Третото заседание на Общински съвет – Варна. 
Давам думата на председателя на комисията по „Собственост и 
стопанство”. Комисията с разглежданите точки, с които завършихме 
снощи  в 18.30 часа работния ден. Заповядайте г-жо Софрониева. 

 



ХVIII.  
 

По точка осемнадесета от дневния ред. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги продължаваме по-нататък в дневния ред. Снощи 

прекъснахме, прекратихме обсъжданията на общинския план. Така че ... г-
н председател, предлагам, ако няма други обсъждания да преминаваме към 
гласуване. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако обичате, вчера Ви дадохме думата, удължихме работното време 

с час и половина, нека да чуем съветниците с мнение и съображение, ако 
имат такива. Трябваше да ходят да погледнат на место Общинския детски 
комплекс. Има ли някой да каже нещо допълнително? Мисля, че 
достатъчно дадохме време всеки един да се запознае с проблема, да си 
каже мнението, да изслушаме мнението на родителите, чиито деца са в 
Общинския детски комплекс, да се запознае с наличната подписка, 
изслушахме Заместник – кмета, който изложи визията на администрацията 
относно това какви действия ще последват за в бъдеще и в края на 
краищата съветниците са тези, които със своя глас, трябва да вземат 
решение след цяла вечер размисъл. Г-н Костадинов ли поиска думата? 
Заповядайте! 
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н 

заместник – кмет. Както знаете вчера вечерта, след като приключи сесията 
имахме разговор с г-н Базитов в резултат, на който стигнахме до едно 
решение – днес да направим посещение на общинския детския комплекс, 
както и на сградата на средношколските общежития. Днес сутринта аз, 
Николай Недков и Благомира Александрова, както и представители на 
Инициативния комитет на родителите, които имат деца посещаващи 
Общинския детски комплекс ходихме в сградата и видяхме каква е 
ситуацията там. Наистина ситуацията не е приятна. Първият етаж е 
абсолютно необитаем. Дворът, обаче, е в състояние, в което ние като 
Община можем да си го поддържаме и стопанисваме, и на втория и на 
третия етаж са помещенията, които се използват по същество от 
Общинския детски комплекс. След това отидохме в сградите на 
средношколските общежития, те се намират в плачевно състояние. Може 
би знаете къде се намират, зад Проектантска организация. Всъщност, оказа 
се, че там има друг проблем, ако ние решим хипотетично да преместим 
Общинския детски комплекс в единия блок, се сблъскваме с един друг 
проблем, защото там по принцип в момента не е оползотворен напълно 



потенциала на общежитията, тъй като те, както казах, се намират в много 
лошо състояние. Покривите и на двете сгради текат, съответно получихме 
и от там оплакване за това. Една част от помещенията не се използват от 
стаите точно, защото не са пригодни вече за обитаване, но пък там има 
много сериозен социален момент, защото в тези общежития са настанени 
деца от цяла варненска област, които плащат по 30 лв. наем и съответно 
там родителите на децата в един момент, трябва да се съгласят с това 
едната сграда да бъде оставена и да се съберат всички деца в само единия 
блок. Имаше един друг момент, който г-н Базитов може би ще коментира 
допълнително. Оказа се, че там двата блока са разделени полово, тъй като 
в крайна сметка говорим за непълнолетни лица, единия за момчета, другия 
за момичета. И в тая ситуация, лично за мен, не стана ясно, може би пак г-
н Базитов ще допълни, какво се случва, ако примерно единият блок стане 
Общински детски комплекс, другия ще се смеси ли, няма ли, само мъжко 
ли ще бъде или само женско общежитие? Така че, в крайна сметка нашето 
решение, след като ходихме и говорихме, и видяхме на терен това, което 
коментирахме вчера тук на теория е, че поддържаме вчерашното си 
предложение и настояваме да се извади от „Общинската програма за 
управление със собствеността”, а т. 62 мисля, че беше в програмата ... 62, 
нали така? Да, да се извади, за да ... И да се търси, разбира се, по-
нататъшно решение, щото в крайна сметка ситуацията, в която е 
Общинският детски комплекс към настоящият момент не е най-цветущата, 
наистина, там е като дядовата ръкавичка. Така че, това е нашето становище 
колеги, оттук – насетне вече вие решавате.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Д-р Станев. Извинявам се, господин заместник – кмета е 

тук заповядайте. 
 

Коста БАЗИТОВ 
Благодаря г-н ... Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници. Само искам да споделя, че казуса детски 
комплекс - общежитие, общинска администрация търси неговото решение 
от 2005 г. Поетапно има стратегия, която изложих преди малко в 
разговорите, за които стана дума аз, тъй като се появи предложение 
администрацията да предложи ново решение. Администрацията е 
предложила решение или го връщате, или по друг начин някой, трябва да 
предложи решение. Колкото до общежитието - единият блок може да бъде 
общ и тая практика я има навсякъде и общежитията в България са в блок 
момичета и момчета на едно място. Благодаря. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Базитов. Д-р Станев, г-н Кафалийски след това.  



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Аз имам процедурно 

предложение. Моето процедурно предложение е свързано първо, да се 
гласува програмата със забележката по параметър 62, че без изграждането 
на Детски комплекс не може да се мине към процедура за разпореждане с 
имот. Това е забележката и да преминем нататък, защото ще влезем в 
детайли, които са важни, но не са тука мястото им. Благодаря.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Кафалийски. Колеги, процедурно ... Реплика от г-н Костадинов и 

гласуваме процедурно предложение. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Колеги, напомням Ви още веднъж, че проблемът тук не е само за 

Общинския детски комплекс, както се оказа. Оказа се, че е свързан и със 
сградите на Общинското средношколско общежитие. Така че, ако ние в 
момента решим това, което г-н Станев каза и, което принципно звучи 
добре, макар че никога не бих си и помислил, че ще кажа нещо подобно за 
г-н Станева реплика, но ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Всичко се променя. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... принципно звучи добре. Какво правим обаче в ситуация, в която 

ще поставим сградата на Средношколското общежитие, щото там към 
настоящият момент ... Само да довърша,  само да довърша. Няма да можем 
да ги ремонтираме, г-н Станев идете и вижте, там ситуацията е 
апокалиптична просто. Да. Проблемът не е само за Общинския детски 
комплекс. Това, което се каза звучи добре за тях. Какво правим обаче за 
децата в Средношколските общежития? Това също го мислете, когато го 
коментираме и когато го гласуваме. Проблемът не е само за Детския 
комплекс. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
         Благодаря. Колеги, чухте процедурното предложение на д-р Станев за 
край на дебата и записване на подусловие към точка 62 регламентираща 
как ще се процедира с този имот, а именно, без да бъде изграден Общински 
детски комплекс да не се предприемат разпоредителните сделки с имота. 
Мисля, че е ясно. Който е „за” така направеното предложение, моля да 
гласува. 
 



Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
 

Оспорено е гласуването.  
 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 4; въздържали се – 2; 
отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 

Колеги, предложението и допълнението предложено от д-р Станев се 
приемат. Гласуваме „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост”, така както е предложена с току-що 
гласуваното и прието допълнение от д-р Станев, касаещо сградата, в която 
се намира в момента Общинския детски комплекс. Гласуването е 
поименно. 

 
147-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/217/29.11.2011г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2012 година”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се - 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.  
 

Т. 2, г-жа Софрониева.  
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, продължаваме нататък. 
 
148-18. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, 

чл.11 от НРПУРОИ, чл. 10 и чл. 42, ал. 1 , т. 5 от Наредба № 4/14.09.2004 
г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 
на водоснабдителните и канализационните системи и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/138/01.07.2011г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие да се предостави за  управление и експлоатация 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД изграден строеж: 
Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на 
заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на 
водите между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. Константин и 
Елена”, І-ви етап: 

     - Канална помпена станция втори подем, в УПИ І-337 „за КПС” по 
плана на Ботаническа градина, землище кв. „Виница”; 



     - Тласкатели за КПС 1, КПС 2 и КПС ІІ-ри подем от станцията до 
съществуваща ревизионна шахта на битов колектор „Виница-Варна” по 
трасе: пътя кв. „Виница” - КК „Св.Св. Константин и Елена”; 

     - Довеждаща гравитачна канализация до КПС 1, КПС 2 и КПС ІІ-ри 
подем; 

     - Захранващ водопровод за КПС1 и КПС ІІ-ри подем; 
     - Реконструкция на магистрален водопровод „Варна-Златни пясъци, 

І-ви етап” от почивен дом „Жолио Кюри” до КПС2; 
     - Трафопост 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 

кV, чрез разкъсване на извод „Балкантурист” между ТП 631 и ЖР стълб и 
автоматичен дизелов агрегат, с Разрешение за ползване №ДК-07-СИР-
16/21.01.2011 г., издадено от Началник РДНСК на Североизточен район, 
заведено в активите на Община Варна, като акумулираната стойност на 
инфраструктурния обект, включваща стойността за изпълнените СМР, 
машини и оборудване, както и строителния надзор на обекта е в размер на 
10 065 859,00(десет милиона шестдесет и пет хиляди осемстотин петдесет 
и девет) лева, с включен ДДС. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по така направеното предложение. Не 

виждам. Поименно гласуване. А, извинявам се, г-н Гуцанов. 
 

Борислав ГЦАНОВ 
Съвсем добронамерен въпрос. Защо трябва да го предоставяме на „В 

и К” за управление, каква е причината? Някой от администрацията, нека да 
обясни. 
 
          Валентина СОФРОНИЕВА 

Да, да. Сега ще дадем думата ..., къде е г-жа Трендафилова. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Не, аз не съм сигурен, че Теодора трябва да отговаря на този въпрос. 

Мисля, че по-скоро експлоатацията трябва да отговори, ако разбира се 
Теодора може ...  
 
          Валентина СОФРОНИЕВА 

Г-жа Трендафилова ще отговори.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Трендафилова. 

 
 
 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Наложи се да подготвим това предложение, тъй като се оказа, че при 

експлоатацията на съоръженията се правят разходи, които в момента са за 
сметка на Община Варна и след като законът предвижда такава 
възможност, те да бъдат прехвърлени на дружество, което всъщност ги 
експлоатира и се нуждае от тях, решихме, че е редно и целесъобразно да 
им ги прехвърлим и те да си поемат разноските и да стопанисват, 
управляват, ремонтират и т.н. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Добре, те толкова ли са глупави, че ще правят разходи и няма да 

имат приходи? Не, не, от цялата дейност ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Те имат приходи ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Естествено, че ще имат. Въпросът е от конкретния обект ще имат 

само разходи ли? Нещо не ми се връзва в цялата работа. Съвсем 
добронамерено, нещо не мога да разбера каква е логиката на цялата работа, 
която правим? 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Е ми в момента общината прави само разходи, а приходите са за „В и 

К”, така че логиката е и разходите да ги поемат, а не само приходите. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
А ние не можем ли да имаме приходи? 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Ами, значи Община Варна няма такава функция да извършва 

водоснабдителна дейност. Нали? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Т.е. ние го изграждаме, даваме всичките пари и след туй го 

предоставяме на друг някой. Някак си..... 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Значи. 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
... Нещо няма логика, някъде има сгрешени или изначално каквото се 

е правело или в момента има нещо, което не се връзва в цялата работа. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Значи, нищо не е сгрешено. Изградени са тези съоръжения по проект. 

Повече информация, относно изграждането и финансирането мисля, че от 
„Инвестиционна политика” нали биха Ви били полезни, но ми се струва, че 
в случая става въпрос за едни съоръжения, които се ползват от „В и К” и е 
редно по закон да им бъдат прехвърлени. Законът предвижда тази 
възможност, тъй като в момента общината плаща разходи и е във връзка с 
ток, нали, за функционирането. Около 50 000 месечно струва тази 
издръжка, не е евтина. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че беше внесена яснота. Други мнения и съображения. Не 

виждам. Гласуване. 
 
Резултати от гласуване: за – 36; против - 0; въздържали се - 6; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.  
 
Следващо предложение. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 

     149-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка 
с чл.2, ал.3, т.1, чл.17, т.2 и чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС11 – 
2600/22/11.11.2011г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна изготвяне на технически, екологичен, финансово-
икономически и правен анализ, проекти на решенията за откриване на 
процедура за отдаване на концесия, обявлението, документацията за 
участие и проект на договор за предоставяне на концесия с обект: 
Изграждане на депо за рециклиране на строителни отпадъци в имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-86 „за съоръжения 
за рециклиране на строителни отпадъци”, находящ се в с. Тополи, п.з. 
„Клисе баир” , кв. 1, Община Варна, с обща площ – 21 391 кв.м. при 
граници на имота: Държавно автомобилно предприятие, коридор за ел. 
проводи, Енергомонтаж – Варна, КЗУ-Девня, керосинопровод съгласно 
АОС №6387/13.04.2011год. 
Възлага на Кмета на Община Варна: 



 -съвместно с  Кмета на кметство Тополи да предприеме действия по 
идентифициране на всички действащи незаконни сметища на територията 
на Кметство Тополи.  

-съвместно със структурите на МОСВ да предприеме действия за 
преустановяване дейността на незаконните сметища.  
С оглед резултатите от проверката в конкурса за възлагане на концесия 

да не се допускат до участие фирми нарушители. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Митковски. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Ще започна с това, че подкрепям 

това предложение, тъй като наистина това е необходимо за Варна. Само 
искам да допълня, първо да ви запозная с фактическата, фактическото 
положение, което е в момента в с. Тополи, в землището на с. Тополи. На 
територията му в момента функционират няколко нелегални и 
полулегални, за съжаление, сметища за строителни отпадъци. Казвам 
полулегални, защото поне едно от тях, където кадрите тука ще ги оставя 
при председателя на Общински съвет после можете да ги видите от онзи 
ден. Казвам полулегални, защото едното, по всяка вероятност, има подпис 
на един от бившите вече заместник – кметове на Община Варна, за някакъв 
вид дейност. А, и на всичкото отгоре то е до извор с вода, промишлена 
вода, която се ползва от около 70 ферми в момента и ако продължи още 
само няколко дена да функционира това полулегално сметище, за което 
хората, които изхвърлят там отпадъци, си плащат на един човечец, този 
извор ще бъде заринат, няма да функционира. Така че, предлагам към 
предложението, което ни прочетоха да допълним, че задължаваме 
общинската администрация съвместно с кметство Тополи да 
идентифицира всички действащи незаконни сметища на територията на 
кметство Тополи. В максимално кратки срокове кметът да предприеме 
съвместно със структурите на Министерството на околната среда и водите 
действия за спиране дейността и затваряне сметищата. Резултатите от 
проверката да се огласят преди процедурата за концесиониране на 
сметището за строителни отпадъци в землището на с. Тополи, до конкурса 
да не се допускат за участие фирми нарушители, защото има и такава 
опасност. А говорихме неколкократно с кмета на Тополи. Той, човека, сам 
не може да се справи с тях и иска помощ от Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателката на комисията. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Тъй като, това няма нищо общо с концесията. В смисъл, че е 

допълнение предлагам да го гласуваме, като второ решение, т.е. г-н 
председател, предлагам двете предложения да ги гласуваме заедно. 
Първото предложение за откриване на процедура за концесия и второ, 
предложението на г-н Митковски. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Анблок. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Анблок да бъде. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на председателката на комисията, 

който е “за” така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ние сме в режим на гласуване, г-н Тодоров. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За ... Не това са строителни. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Строителни. Там също беше записано нещо, като строителни или ...  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Предложението е много резонно ние ще го подкрепим, защото ще 

бъде професионално направено. Само исках да изясня тази работа ... 
Разбрах.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме предложението за гласуване на двете 

предложения за концесия и това, което е направено от д-р Митковски, да 
бъде гласувано анблок. Който е “за” така направеното предложение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Гласуваме двете предложения заедно. 
 

Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се - 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.  

 
Следваща точка.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, припомням ви, че снощи взехме решение тези, които са едно 

след друго решения по един и същи казус да се гласуват анблок. Така че, 
следващото го чета и ще се гласува анблок. 

 
150-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във 

връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД10 – 9200/161/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – 
частна общинска собственост, представляващи железопътни материали 
от демонтиран 1 600 метра железен път, заприходени в баланса на 
Община Варна, в размер на 121 318лв., без включен ДДС. 

 
150-18-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, чл.82, ал.1, т.2 и по реда на чл.83 и следващи 
от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на вещи – частна общинска собственост, 
представляващи железопътни материали от демонтиран 1 600 метра 
железен път, заприходени в баланса на Община Варна. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 121 318лв. (сто двадесет 
и една хиляди триста и осемнадесет лева), без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 12 131,80лв. 
(дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и осемдесет стотинки), без 
включен ДДС. 
Сделката се облага с ДДС. 
Публичният търг с явно наддаване да се проведе при следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически 
лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 



2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна – оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписваният за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 12 131,80лв. 
(дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и осемдесет стотинки), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в публичния търг с явно наддаване да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на търга до 
датата за подаване на тръжните документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Няма. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се - 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.   
 
Т. 5.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

151-18. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.4, 
ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД 11 – 9303/732/01.08.2011г., във връзка с проведени 
отчуждителни мероприятия за изграждането на „Южно платно на 
бул.”Васил Левски” в отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до 
бул.”Сливница”, Общински  съвет – Варна прехвърля следните жилища от 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” във фонд ”РЕЗЕРВЕН”  и настанява в тях както следва: 

- в апартамент, актуван с АОС № 6147/2010г., находящ се на адрес 
бул. “Цар Освободител” №88 вх.В, ет. 5, ап.13 – Мирослав Иванов Колев 

- в апартамент, актуван с АОС 6325/2010, находящ се на адрес ул. 
“Ана Феликсова” №12, вх. 2, ет.5, ап. 16 – Атанас Христов Иванов 

 - в апартамент, актуван с АОС 6336/2010г., с административен адрес 
ул.“Ана Феликсова” № 12, вх. 3, ет.11, ап. 77 – Златко Христов Иванов. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се - 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 

   Валентина СОФРОНИЕВА 
 

152-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.25, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС 11 – 9302/199/14.11.2011г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  Областна дирекция 
на МВР-Варна  върху  следните движими вещи-общинска собственост: 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108139, двигател № Р411-109575, рег. № В 4465 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108136, двигател № Р411-109548, рег. № В 4463 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108138, двигател № Р411-109573, рег. № В 4464 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108140, двигател № Р411-109509, рег. № В 4467 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108102, двигател № Р411-109576, рег. № В 4466 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
107388, двигател № Р411-108703, рег. № В 4462 К. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на ОД на МВР-Варна  
за срок от 5 (пет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните движими вещи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване, 

квалифицирано мнозинство за колегите, които са пред залата. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се - 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.  
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
153-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 

ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №  ОС 11-9302/198/14.11.2011г., Общински съвет – Варна 



одобрява проект на Споразумение от 29.06.2011г. /приложение № 1/ и 
учредява безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане на 
стойност 15 975 лв., с включен ДДС в полза на Дома на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Варна за срок от 10 
години. 

Възлага на Кмета на Община Варна да подпише представителния 
проект на споразумение, да издаде заповед и да подпише договор за 
учредяване безвъзмездно право на ползване на Дома на СОСЗР - гр. 
Варна, на офис обзавеждане за срок от 10 години на стойност 15 975 лв. с 
ДДС, съгласно приложение, към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядай. 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз съм човекът, който е гласувал против и мисля, че всички ние 

трябва да гласуваме против. Говорим за липса на пари, говорим, че по 
време на криза, това трябва да се пести всяка стотинка на варненския 
данъкоплатец, а същевременно правим един дарствен акт, защото 
учредяването на правото на ползване записано в проекта на 
споразумението 10 години е един дарствен акт, тъй като след 10 години 
вещите ще бъдат абсолютно изхабени. Говорим, че няма пари за децата как 
да се развиват, знаем какво е състоянието на клубовете на пенсионерите, 
на инвалидите, които нямат пари да си платят тока, а същевременно 
даряваме на една организация против, която аз нямам абсолютно нищо, на 
организация, която разполага с милиони да построи модерна сграда, с 
която някои кметства във Варна не разполагат. Когато правим дарение на 
някого, той трябва да възприеме с благодарност дарението, за да бъде 
осъществена сделката. Мисля, че тази организация няма нужда да 
възприема това дарение, тъй като много други организации имат нужда от 
тези пари. И аз предлагам ние да действаме като истински общински 
съветници, а неформално да харчим парите на  варненския данъкоплатец. 
Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Други мнения и съображения. Не виждам. Поименно 

гласуване, квалифицирано мнозинство. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 2; въздържали се - 11; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Следваща точка.  
 



  Валентина СОФРОНИЕВА 
 

154-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предл. 
2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и в изпълнение на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
15245/21.11.2011г., Общински съвет-Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от независим експерт оценител на имоти,  на поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.1384 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста осемдесет и четири), по 
кадастрална карта на район „Младост”, гр.Варна, целият с площ 1260,00 
(хиляда двеста и шестдесет) кв.м. - частна общинска собственост по АОС 
№ 6573/2011г., идентичен с УПИ І - „за търг. и адм. дейност”, кв.11, по 
плана на ж.к. „Възраждане” ІV м.р.,гр. Варна, при граници: ПИ 
10135.3511.35 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.тридесет и пет),  в размер на 164 500,00 (сто шестдесет и 
четири хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. – 131,00 (сто тридесет и един) лева, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка – продажба на описания недвижим 
имот на ЕТ „Илко Запрянов - ТОП ЗЕТ”  на основание чл.35, ал.3 от 
ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се - 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
 Следваща точка.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

155-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ ОС 11-1500/1/25.11.2011г., Общински 
съвет – Варна   учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” , ИН по БУЛСТАТ 
103133943, върху част от имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, 
представляващ двуетажна сграда на сутерен с идентификатор 
10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – предмет на   АОС№ 
591/30.04.1998г., а именно: втори етаж, състоящ се от  4 стаи, един 
коридор и два балкона. 



Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” за срок от 10 (десет) 
години.   

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаната част от имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по предложения проект. Не виждам. 

Квалифицирано мнозинство - 34. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се - 4; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите точки по наше решение ще гласуваме анблок. 
  

156-18.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх.№ РД11-9302/198/21.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 
10135.4510.603 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет. шестстотин и три) с площ 589 (петстотин осемдесет и девет) кв.м, 
находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, кв. 32 в размер на 74 
900 (седемдесет и четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 127,16 (сто двадесет и седем лева 
и шестнадесет стотинки) лева без включен ДДС. 
 
 

156-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна,  и в изпълнение 
на „Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, кв. 32, 
представляващ поземлен имот 10135.4510.603 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди петстотин и десет. шестстотин и три) с площ 589 
(петстотин осемдесет и девет) кв.м., при граници: ПИ 10135.4510.673 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
десет.шестстотин седемдесет и три); ПИ 10135.4510.605 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.шестстотин и пет); ПИ 



10135.4510.604 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет.шестстотин и четири); ПИ 10135.4510.602 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет. шестстотин и две); ПИ 
10135.4510.600 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет.шестстотин); ПИ 10135.4510.611 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и десет.шестстотин и единадесет) 

       За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6492/07.07.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена в размер на 74 900 (седемдесет и 
четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 7 490 (седем 
хиляди четиристотин и деветдесет) лева. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  



2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 490 (седем 
хиляди четиристотин и деветдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200 (двеста) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се - 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
157-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 2, 

чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 40 от Закона за концесиите и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД – 11 – 
9302/182/25.08.2011г., Общински съвет – Варна решава:   

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за обект частна 
общинска собственост с предмет „Изграждане и извършване на дейности 
за задоволяване обществения интерес – реализиране на проект за 
изграждане на районен парк “Владислав Варненчик”  в имот по АОС № 
5273/23.10.2008г. – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот №10135.4504.479 с площ 28 043 кв.м. 

1.1. Обект и предмет на концесията: 
Обект на концесията е строеж на районен парк «Владислав 

Варненчик», обслужващата го инфраструктура в границите на 
допустимите параметри за плътност и интензивност на застрояване, както 
и тяхното управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация 
в имот частна общинска собственост – земя с площ 28 043 кв.м., 
съставляваща ПИ №10135.4504.479 по кадастрална карта на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна, съгласно АОС№5273/23.10.2008г. 

1.2. Предмет на концесията е строителство, съгласно чл.2, ал.3, т.1 
от Закона за концесиите за изпълнение на строеж в недвижим имот – 
частна общинска собственост и неговото управление и поддържане за 
задоволяване на обществени потребности, след въвеждането му в 
експлоатация. 

2.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на 
концесията. 

Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта 
на концесията включват: организиране и осъществяване на дейности 
свързани с развлечение, спорт, отдих или са насочени към хобита и други 
дейности за свободното време, които са услуги в обществен интерес. 
Подборът  на  дейностите  е  осъществен  в  съответствие  с нормативните 
изисквания и позволява, концесионерът да осъществи полезни за общината 
и доходни за него услуги и дейности. 

3.Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 
принадлежности: 

а)съществуващи: 
Районът около обекта на концесията е благоустроен и има изградена 

техническа инфраструктура. Районният парк е с площ от 28 043 кв.м. и е 
разположен между бул.”Св.Св.Константин и Елена” и бул. „Трети март”, 
ж.к.”Вл. Варненчик”, гр. Варна. 

б)подлежащи на изграждане: поради незадоволителното състояние 
на имота, предвижда се да бъдат изградени следните обекти: 

 - северна част – заложено е изграждане на детски атракционен кът с 
релсово влакче – 50,00кв.м., въртележка – 25,00кв.м., бънджи – 50,00кв.м., 
батути (или други видове детски атракционни съоръжения) – 100,00кв.м. 



и сладкарница – 180,00кв.м., като се оформя главен подход от бул.„Света 
Елена” по съществуващата алея с перголи и големия фонтан; 

- централна част – територия на социални контакти, към нея се 
оформя главен подход с перголи откъм ул.„Емануил Поптодоров” в ос 
към кръгъл площад срещу сцена тип „Раковина” – 610,00кв.м., която се 
предвижда полуоткрита със съблекални и WC за артисти – 40,00кв.м., в 
задната й част. Функционално ще се използва за празници на района, като 
концерти на открито, празника на Варна, училищни тържества и други. 
Вляво от сцената е разположен снек-бар – 200,00кв.м., като пред него има 
зелена площ с градина и детска площадка с безплатни съоръжения. 
Обособява се и алея на „Възрожденците” с паметници – 10,00кв.м., между 
вечно зелената група дървета в близост до площада и малкия фонтан; 

- южна част – територия за общодостъпен масов и индивидуален 
спорт с разположени три спортни игрища (предвидени и за 
реконструкция) с обща площ 1 118кв.м., съответно игрище 1 с площ 
345,00кв.м., игрище 2 с площ 162,00кв.м. и игрище 3 с площ 611,00кв.м., 
две спортни или атракционни съоръжения с обща площ 450,00кв.м., 
сладкарница – 35,00кв.м., съблекалня + обществена WC, WC-инвалиди, 
стая за майки с деца, склад и офис обслужване с обща площ 140,00кв.м. 

4.Срок на концесията - 30 години. 
5.Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор  
6.Условия за осъществяване на концесията - изграждане на обектите 

и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е 
на риск на концесионера. 

7.Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право:  
- да получи правото на собственост върху изграденият обект 

„Районен парк Владислав Варненчик” гр. Варна, при въвеждането му в 
експлоатация по реда на ЗУТ; 
 - да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА 
концесионни плащания при условията на този договор; 
 - да контролира изпълнението на поетите от КОНЦЕСИОНЕРА 
задължения и условията на концесията, включително чрез правото на 
достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на 
концесионера; 
 - да прекрати едностранно този договор при системно и/или 
съществено неизпълнение на основните задължения и условията за 
осъществяване на концесията; 

- да получава регулярно и при поискване всякаква информация и 
документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с 
търговски тайни на КОНЦЕСИОНЕРА. 



7.1.2.  Концедента се задължава: 
Извън задълженията, определени в нормативните актове, 

КОНЦЕДЕНТЪТ по има следните задължения: 
- да осигури предаването на владението на обекта на концесия на 

КОНЦЕСИОНЕРА, свободен от права и/или  фактическо ползване от 
трети лица в срок до........от влизане в сила на концесионния договор 

- да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по 
концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт и в този договор; 

- да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на 
концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, 
като даване на разрешения,одобрения, съгласувания и други подобни 
действия; 

- да оказва съдействие пред органи на държавни институции и 
администрация при съгласуването от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на 
документи, действия и проекти с тези органи; 

- да въведе Концесионера в обекта на концесията в сроковете и по 
реда, предвиден в договора; 

- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за 
извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на 
концесионното право на експлоатация; 

7.2. Права и задължения на концесионера:  
7.2.1.Концесионерът има право:  
- да проектира и изгради обект “Районен парк „Владислав 

Варненчик” гр. Варна, съгласно условията на настоящия договор. 
- да експлоатира построения обект “Районен парк „Владислав 

Варненчик” гр. Варна, в срока на концесионния договор. 
-да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот 

за дейностите, визирани в договора;  
-да получава доходите от извършваната от него концесионна 

дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 
-да ползва съществуващата към момента на приемане на 

недвижимия имот инженерна инфраструктура; 
-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, 

при които той е бил сключен, се променят трайно и съществено и това 
доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима 
сила; 

-да изисква от органа, представляващ концедента по концесионния 
договор да му предаде обекта на концесията в срока и при условията, 
определени в същия договор; 

- да сключва договори с подизпълнители за осъществяване предмета 
на концесията, без да може да им прехвърля правата и задълженията си 
/при изрично съгласие от концедента/; 



-да извършва дейности и услуги, свързани с предмета на 
концесията, респективно да ограничи достъпа на лица за извършване на 
дейностите или услугите, които са свързани с предмета и обекта на 
концесията, и има право да извършва само той /при изрично съгласие от 
концедента/. 

7.2.2.Концесионерът се задължава:  
- да изработи и съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА идеен 

проект за строителството на концесионния обект, в срок до.........; 
- проектирането и строителството на обекта да се извърши в рамките 

и при условията, поставени в одобрения от КОНЦЕДЕНТА предварителен 
идеен проект, решението за откриване на процедура за предоставяне на 
концесия и обвързващата оферта на КОНЦЕСИОНЕРА в срок до ...........; 

- да извършва концесионните плащания в сроковете по договора; 
- да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния 

договор, без съгласието на Концедента; 
 - да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи 

и оторизирани представители на Община Варна, да им предоставя 
документи и информация относно изпълнението на задълженията по 
концесионния договор и условията на концесията; 

- ежегодно да представя на концедента в срок до 31 март писмени 
отчети за реализираните приходи от експлоатация на концесионния обект 
за предходната година; 

- да осъществи предложените с офертата инвестиционни мероприятия 
за срока на концесията. 

- да представя на концедента ежегоден писмен отчет за извършените 
инвестиционни мероприятия за предходната година, в срок до 31 януари; 

- да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 
концесионния обект; 

- ежегодно да застрахова за своя сметка, в полза на община Варна 
концесионния обект; 

- да не променя и да не допуска промени във функционалното 
предназначение на концесионния обект; 

- строителството и експлоатацията на построения обект да се 
осъществява при спазване на нормативните изисквания за националната 
сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда и 
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти; 

- при експлоатацията на концесионния обект да се спазват 
ограниченията на Община Варна за поддържане на обществения ред; 

- да информира Концедента за евентуални вредни въздействия върху 
обектите на концесията; 

- да въведе в експлоатация обекта на концесията до 2 години след 
влизане в сила на договора за концесия. При неизпълнение на това 
задължение, договорът се прекратява, като внесените гаранции и 



обезпечения не се възстановяват 
8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 
Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в 

обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът 
определя подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за 
концесиите. 

9.Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на 
трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности 
по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на 
подизпълнители, след писмено съгласуване с кмета на общината. 

10.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Концесионерът е длъжен да представи банкова гаранция или да 
преведе по сметка на Община Варна сума в размер на 300 000 лв. преди 
подписване на концесионния договор, с което да гарантира изпълнението 
на договора. Сумата се възстановява, съответно банковата гаранция се 
освобождава след представяне на Акт 15. 

При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 
концесионера, гаранцията се възстановяване на концесионера. 

11.Гратисен период –  12 месеца 
Размерът на годишното концесионно плащане през първите пет 

години е 4 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по – малко от 16 000 лв., а през останалите години от периода на 
концесия 8 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по-малко от 32 000 лева/годишно. 

Годишното концесионно плащане се дължи както следва:  
първа вноска - 50% от концесионното плащане – до 31 май на 

текущата година 
втора вноска - окончателно разплащане – до 30ноември на текущата 

година 
Годишното концесионно    плащане    се    актуализира    всяка    

година    с инфлационния индекс за предходната година.  
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 

законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно 
възнаграждение или неплатеният остатък. 

Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път.  
12.Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 

съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането 
им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на 
околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети 
от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 



13. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
   14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 
своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 

15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 
са нормативно определени - не се предвиждат. 
 16.Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 
определен чрез открита процедура. 

17.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 
относителна стойност:  
 Формула за оценка 

К=К1+К2  
Където: 
К1 – Размер на концесионното плащане – 85 точки 

оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок процент от брутните приходи от 
експлоатация на построения обект се поставят 85 точки, а другите 
предложения получават точки, пропорционални на предлаганото плащане, 
отнесени към това в офертата с най-висока стойност.  
изчисляването се извършва по формулата 

к1 = (ркпу/ркп) х 85 
 където: 
 РКПу – процент от брутните приходи от експлоатация на построения 
обект на оценяваното предложение 
 РКП – най-високият предложен процент от брутните приходи от 
експлоатация на построения обект 
с получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното 
предложение. 
на предложение с по-малък процент от 4 /четири/ на сто от брутните 
приходи от експлоатация на построения обект се поставят 0 /нула/ точки 

К2 – линеен график за проектиране и изграждане на концесионния 
обект – 15 точки 

членовете на комисията ще разгледат отделните оферти и ще 
присъдят на всяко предложение определен брой точки по следната скала: 

отлично 15 точки 
много добро 10 точки 
добро 8 точки 
задоволително 5 точки 
не отговаря на този критерий 0 точки 

  
18. Депозит за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в 

размер на 37 000 лева, платима по сметка на Община Варна или чрез 
представяне на банкова гаранция.   
  19.Определя цена на конкурсната книжа в размер на 1 000 лева, с 



включен ДДС.   
  20.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите.   
  21.Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането в 
сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за 
провеждане на процедурата, документация за участие в открита 
процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за 
обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в Националния 
концесионен регистър. 

22.След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за 
назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Борислав Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ. 
Един въпрос. Виждам, че собствеността е частна общинска, след това 

на стадиона е публична общинска. Има ли някаква връзка и защо, трябва 
да бъде частна, а не публична, щото при публична няма никакъв шанс за 
продажба. При частна веднага е презумпцията с 26 гласа след време нещо 
би могло да се продаде. Може ли да бъде направено така, че собствеността 
да бъде публична общинска, иначе за парка нека си върви така, както е 
коментирано, но така е автоматично ...  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря Ви г-н Гуцанов. Г-жа Трендафилова. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Чутурков, добре. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Така, паркът е актуван като частна общинска собственост, тъй като 

няма решение на Общински съвет, с което този имот да е обявен за 
публична общинска собственост, каквато има за стадиона за Владиславово. 
Това е единствено, но за концесията не е необходимо да бъде публична 
общинска собственост по действаща нормативна уредба. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много благодаря на г-жа Трендафилова, абсолютно коректно 

отговори, точно така е. Така че, аз предлагам да бъде публична общинска 



собственост, за да бъдат ликвидирани всички апетити, виждания и сънища 
на някой, който би могъл да си помисли, че това може да стане негова 
собственост. В крайна сметка изграждаме парк. Сега г-н Джиков, ясно е, че 
Вие сте го актували като районен кмет да бъде публична частна 
собственост, не влизаме в тази хипотеза, въпросите да бъдат ликвидирани 
всички възможности. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Г-н Джиков 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми колеги, паркът е проектиран от 2007г. започна 

проектирането му. Първата му преписка е влязла в Общински съвет 2008 г. 
Решението на Общински съвет, с който е дадено началото на процедурата 
за финансов икономически анализ е от 2009 г. Сега сме 2011 г. накрая. 
Моето предложение е по т. 4, предвид на промяната на финансово-
икономическата ситуация в България, в Европа и липсата на 
инвеститорски интерес вече, за което аз съм убеден, ние сега ще гласуваме 
нещо, което не знаем дали ще има интерес към него. Искам да разширим 
повече периметъра на желаещите, които могат да си направят своята 
икономическа обосновка, защото инвестицията, която е по финансов 
икономически анализ надвишава 3 500 000 лв. и предлагам т. 4 – 
концесията да бъде с максимален размер 30 години. Това, че не е актуван 
парка като публична общинска собственост е било в прерогативите на 
Общинския съвет. Актували сме и сме урегулирали този парк с течение на 
годините с Подробен устройствен план и План за застрояване и регулация, 
след като са спазени абсолютно всички правила и за запазване на зелената 
система. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Други. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само да приключим темата, г-жо Донева, по темата свързана със 

собствеността, тъй като сега е разглеждана в Общинския съвет, нека това 
да бъде публична общинска собственост. Естествено, да си върви 
концесията по реда, няма никаква драма. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря много. Г-н Чутурков. 

 
 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми колеги, аз не видях в решението на Общински съвет това, 

което има в предложението на Кмета, а именно какъв е размерът на 
инвестицията, че да бъде по-малко от 3 693 000, това което изчете г-жа 
Софрониева. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-жа Теодора Трендафилова. 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Бихте ли повторили въпроса? 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
От мотивираното предложение на Кмета, което е предложено в 

материалите на комисията е записано, че размера на инвестициите не може 
да бъде по-малък от 3 693 000. В решението на Общински съвет такъв 
параметър отсъстваше. Това, което се изчете сега като предложение за 
решение, това е важен параметър.  

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
В документацията, която сме предоставили това е част от 

предложението и не мога да разбера къде липсва този параметър, след като 
го има в предложението и според анализите това е инвестицията, която 
общината очаква като минимум да бъде направена в този имот, и това ще 
бъде залегнато и в конкурсната документация като важна част. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предложението ми е да влезе в решението на Общински съвет, тази 

цифра да бъде записана, тъй като има разминаване просто между двата 
документа и второ, имам също така едно предложение в концесионните 
условия или в ангажиментите, задълженията на концесионера да бъде 
добавено изискването размерът на цените на услугите свързани със 
спортната и развлекателната дейност да не надхвърля размера на цените в 
изградените във Варна спортно-атракционни паркове, т.е. да не стане така, 
че хората във Владиславово да са ощетени .... 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да плащат по-висока сума. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Моля, не разбрах ... Да не плащат по-висока цена от тази, която е в 

изградените спортно-атракционни паркове във Варна, т.е. хората да не 
бъдат ощетени два пъти. Първо, ще получат тази услуга твърде късно, ако 



това не се залегне и второ, могат да плащат, тъй като на концесии 
изградените цени много по-високи отколкото цените в останалите паркове 
във Варна, т.е. хората да бъдат равнопоставени и като още едно 
предложение, тъй като настоящият парк, който се предлага така, като площ 
и възможности, ни дава възможност да бъде изградена пълна материална 
база тук предлагам в рамките на мандата на Общинския съвет да бъде 
отреден терен за нов парк Владиславово, в който се дава възможност да се 
изгради допълваща база, имам предвид плувен басейн и др., за да може 
действително в този район да бъде създадена материална база, която да се 
доближава до тези в останалите райони. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Г-н Чутурков. Иван Луков. 

 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, една реплика предлагам, Общински съвет да не 

взема функциите на пазарен механизъм и да фиксираме някакви цени по-
високи или по-ниски при положение, че ако цените са толкова високи, то 
няма да има посещаемост и концесионера няма да може да си ... Това няма 
смисъл да го записваме като условие, кое е по-високо, кое е по-ниско. Той 
сам ще си реши концесионера какви да са му цените. Що се отнася до това 
за сумата, която е казана да се запише, да бъде не по-малка от 3 600  000, 
защото ние не можем да фиксираме на концесионера сума 3 600 000. 
Значи, трябва да бъде записано не по-малко от 3 600 000 .... Ясно, но Вие 
казахте да бъде записано 3 600 000 .....  

 
Снежана ДОНЕВА 
Не по-малко от 3 600 000.  
 
Иван ЛУКОВ 
... Не по-малко от 3 600 000, а що се отнася до цените на услугите, 

които ще бъдат предлагани, предлагам това въобще да не влиза да го 
записваме. Ние не сме пазарен механизъм. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения. Няма. Г-н Гуцанов, 

формулирайте си предложението за решение. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да бъде прехвърлена от частна в публична общинска собственост. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля, който е съгласен с предложението на г-н Гуцанов да гласува. 



 
Резултати от гласуването: за – 10; против - 3; въздържали се – 24, 

предложението не се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на така прочетеното предложение. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Не съм си оттеглил предложението за цената. Значи ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Извинявайте.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Да, значи аз .... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моя грешка.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
.... аз не искам да фиксираме цена. Тя може да бъде, разбира се, по-

ниска, никой не пречи. Става въпрос да не бъде по-висока. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Формулирайте го точно. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не по-ниска от това което кмета е предложил ..... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Гуцанов разбирам, той предлага, но да се предложи точно как 

трябва да бъде решението. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам цената на услугите, които се извършват в спортно 

развлекателната дейност да не бъдат по-високи от тези в останалите 
спортно–атракционни паркове на Варна. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Който е съгласен с предложението на г-н Чутурков, моля да гласува. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
А иначе за трите милиона да, това както е в това. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Който е съгласен с предложението на г-н Чутурков, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 6; против - 18; въздържали се – 8, 

предложението не се приема. 
 
Г-н Луков, Вашето предложение. Г-н Джиков, Вашето предложение. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Максималния срок, за който да бъде концесията от 20 до 30 години, 

т. 4. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Който е съгласен с предложението на г-н Джиков, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 22; против - 2; въздържали с е – 13, 

предложението не се приема.  
 
Не е ли 26 гласа. Обикновено, решението се приема. Предложението 

се приема. Г-н Луков Вашето предложение. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Как се приема предложението? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да влезе в гласуване. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Д-р Станев, така добре Ви омота ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря много, г-н Гуцанов. Аз имам глава на раменете си и няма 

защо да ме омотва ... Г-н Луков, Вашето предложение, ако обичате. 
 
Иван ЛУКОВ 
По същество, понеже не се прие предложението на колегата 

Чутурков, моето предложение по принцип отпада. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Отпада. Благодаря. Преминаваме към гласуване по така 

предложените допълнителни предложения.  
 



Резултати от гласуването: за – 34; против - 4; въздържали се - 4; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
158-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 2, 

чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 40 от Закона за концесиите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11 – 
9302/181/25.08.2011г., Общински съвет – Варна решава:   

1.Открива процедура за предоставяне на  концесия  за обект 
публична общинска собственост с предмет на изпълнение строеж на 
стадион, обслужващата го инфраструктура в границите на допустимите 
параметри за плътност и интензивност на застрояване, както и тяхното 
управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация в имот – 
публична общинска собственост – земя с площ 30 246 кв.м. с 
идентификатор № 10135.4502.344 по кадастрална карта на ж.к.”Вл. 
Варненчик”, гр. Варна, съгласно АОС № 4261/19.03.2007г . 

1.1. Обект и предмет на концесията: 
Обект на концесията е строеж на футболен стадион, обслужващата 

го инфраструктура в границите на допустимите параметри за плътност и 
интензивност на застрояване, както и тяхното управление и поддържане 
след въвеждането им в експлоатация в имот публична общинска 
собственост – земя с площ 30 246 кв.м., съставляваща УПИ VІІІ -190”за 
стадион” в кв.21 по плана на ж.к.”Вл. Варненчик”, ІV-ти м.р., гр.Варна, 
идентичен с ПИ № 10135.4502.344 по кадастрална карта на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна, съгласно АОС №4261/19.03.2007г . 

1.2. Предмет на концесията е строителство, съгласно чл.2, ал.3, т.1 
от Закона за концесиите за изпълнение на строеж в застроен недвижим 
имот – публична общинска собственост и неговото управление и 
поддържане за задоволяване на обществени потребности, след 
въвеждането му в експлоатация съгласно чл.3 от Закона за концесиите. 

2.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на концесията. 
Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта на 
концесията включват: организиране и осъществяване на спортна и 
тренировъчна дейност; спортни, младежки и детски забавления и др., 
които да допринесат за подобряване на условията за спорт и отдих на 
населението в общината. Подборът  на  дейностите  е  осъществен  в  
съответствие  с нормативните изисквания и позволява, концесионерът да 
осъществи полезни за общината и доходни за него услуги и дейности. 

3.Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 
принадлежности: 

а)съществуващи: 



Районът около обекта на концесията е благоустроен и има изградена 
техническа инфраструктура. Спортната площадка е с площ от 30 246 кв.м. 
и се намира в І-ви м.р. на ж.к.”Вл.Варненчик”, на бул.”Св.Св.Константин 
и Елена”. 

б)подлежащи на изграждане: поради незадоволителното състояние 
на имота, предвижда се стадионът да бъде реконструиран и 
модернизиран, като: 

*се изпълни нова тревна покривка с необходимите дренажи, 
затревяване, система за поливане; 

*лекоатлетическа писта; 
*изграждане на трибуни и места за посетители с пожароустойчиви 

седалки, приблизително 1200 седящи места; 
* изграждане на лекоатлетически писти 4бр.; 
*изграждане на съблекални за отбори домакин и гост, както и 

необходимите помещения за служебния състав; 
*изграждане на обслужваща група сгради; 
*търговска част с обществен паркинг; 
*паркинг обществени мероприятия (120 места). 
4.Срок на концесията - 30 години. 
5.Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор  
6.Условия за осъществяване на концесията - изграждане на обектите 

и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е 
на риск на концесионера. 

7.Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право:  
-да получава договореното концесионно възнаграждение в 

сроковете и при условията, описани в концесионния договор; 
-да придобие след изтичане срока на договора или неговото 

преждевременно прекратяване правото на собственост върху изградените 
от концесионера допълнения и подобрения в съществуващата 
инфраструктура и съоръжения;  

-да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за 
целта има право на достъп до имота и на информация за осъществяваните 
дейности; 

-да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява 
предвидените в него задължения, както и условията на предоставената 
концесия; 

-да търси правата си при установени и отразени в констативен 
протокол нанесени вреди от концесионера;  



-да иска изменение на договора, когато обстоятелствата, при които 
той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до 
несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно 
възнаграждение в случай на предсрочно прекратяване на договора 
едностранно от концесионера или по негова вина.  

7.1.2. Концедентът се задължава:  
-да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на 
концесионния договор; 

-да съгласува своевременно предоставените от концесионера 
инвестиционни програми и работен проект;  

-да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за 
извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на 
концесионното право на експлоатация;  

-да издава на концесионера необходимите разрешения за 
извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното 
право, в съответствие с нормативните актове за това.  

7.2. Права и задължения на концесионера:  
7.2.1.Концесионерът има право:  
-да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот 

за дейностите, визирани в договора;  
-да получава доходите от извършваната от него концесионна 

дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 
-да ползва съществуващата към момента на приемане на 

недвижимия имот инженерна инфраструктура; 
-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, 

при които той е бил сключен, се променят трайно и съществено и това 
доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да се ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или 
услугите, които само той има право да извършва съгласно договора за 
концесия.  

7.2.2.Концесионерът се задължава:  
-да заплаща на концедента уговореното концесионно 

възнаграждение по начин и ред, определени в договора; 
-да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е 

спечелил концесионната процедура в предвидените срокове; 
-да застрахова за своя сметка недвижимия имот; 
-да не предоставя права върху имота на трети лица; 
-да не извършва или да не допуска извършването на незаконно 

строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на 
околната среда или на имота; 



-да изпълнява инвестиционната програма, предоставена от него при 
участие в търга, която е неразделна част от концесионния договор; 

-да поддържа имота в добро техническо състояние и да не извършва 
или да не допуска извършването на действия, които биха застрашили 
сигурността на имота и изградените в него съоръжения; 

-да извършва концесионните дейности при спазване на съответните 
технологични изисквания; 

-да изпълнява предписанията на концедента и на оторизираните 
лица; 

-да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на 
околната среда, защитените със закон територии и обекти на 
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред; 

-да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената 
му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма; 

-да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции 
за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства; 

-да предоставя на общината информация и документи, свързани с 
изпълнението на договора за концесия; 

-да предостави недвижимия имот, обект на концесията, след 
изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатацията му 
и при условия и ред, описани в договора; 

-да предоставя обекта на концесията за възмездно или безвъзмездно 
ползване на други физически или юридически лица за извършване на 
тренировъчна или състезателна дейност; 

-да съдейства на общината при организирането на спортни 
състезания; 

-да не променя предназначението на обекта на концесията; 
-да изгради съоръжения, улесняващи достъпа до спортното 

съоръжение на лица с увреждания. 
8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 
Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в 

обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът 
определя подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за 
концесиите. 

9.Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на 
трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности 
по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на 
подизпълнители, след писмено съгласуване с кмета на общината. 

10.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Концесионерът е длъжен да представи банкова гаранция или да 
преведе по сметка на Община Варна сума в размер на 350 000 лв. преди 



подписване на концесионния договор, с което да гарантира изпълнението 
на договора. Сумата се възстановява, съответно банковата гаранция се 
освобождава след представяне на Акт 15. 

При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 
концесионера, гаранцията се възстановяване на концесионера. 

11.Гратисен период 2,5 години 
6 месеца – проектиране 
2 години - строителство  
Размерът на годишното концесионно плащане през първите пет 

години е 4 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по – малко от 16 000 лв., а през останалите години от периода на 
концесия 8 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по-малко от 32 000 лева/годишно. 

Вид и условия за извършване на концесионното плащане: 
През времето на гратисния период – не се дължи /период за изграждане на 
обекта/. За следващите години от договора - в размер на не по-малко от 30 
200 лева, дължимо както следва:  

първа вноска  -    до 31.05. на текущата година 
втора вноска  -     до 30.11. на текущата година 
Годишното концесионно плащане се  актуализира всяка година с 

инфлационния индекс за предходната година.  
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 

законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно 
възнаграждение или неплатеният остатък. 

Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път или в 
касата на общината срещу фактура. 

12.Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 
съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането 
им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на 
околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети 
от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13.Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
14.Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 

своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 
15.Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 

са нормативно определени - не се предвиждат.  
16.Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 

определен чрез открита процедура. 
17.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 

относителна стойност:  
 17.1. Критериите за оценка на офертите и относителната им тежест 
са: 



Формула за оценка 
К=К1+К2+К3  
Където: 
К1 – Размер на инвестициите – 35 точки 

 Оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок размер на инвестициите се поставят 35 
точки, а другите предложения получават точки, пропорционални на 
предлагания размер, отнесени към това в офертата с най-висока стойност. 
изчисляването се извършва по формулата 
 К1 = (РИУ/РИ) Х 35 
 където: 
РИУ – размер на инвестициите на оценяваното предложение 
РИ –  най-високия предложен размер 
С получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното 
предложение. 

К2 – Размер на концесионното плащане – 55 точки 
 Оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок размер на плащането се поставят 55 точки, 
а другите предложения получават точки, пропорционални на 
предлаганото плащане, отнесени към това в офертата с най-висока 
стойност. 
изчисляването се извършва по формулата 

К2 = (РКПУ/РКП) Х 55 
    където: 
РКПУ – размер на концесионното плащане на оценяваното предложение 
РКП   – най-високото предложено плащане 
 С получения процент се пресмятат точките, които получава 
оценяваното предложение. 

К3 – Линеен график за проектиране и изграждане на концесионния 
обект – 10 точки 

членовете на комисията ще разгледат отделните оферти и ще 
присъдят на всяко предложение определен брой точки по следната скала: 
 

отлично 10 точки 
много добро 7 точки 
добро 5 точки 
задоволително 3 точки 
не отговаря на този критерий 0 точки 

 
Начинът за оценяване на отделните критерии се определя с 

методиката за оценяване, която е неразделна част от документацията за 
участие в процедурата.   
  18.Размер и начин на плащане на депозит за участие в процедурата за 



предоставяне на концесия в размер на 50 000 лева, платима по сметка на 
Община Варна.   
  19.Определя цена на конкурсните книжа в размер на 1 000 лева, с 
включен ДДС.   
  20.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите.   
  21.Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането в 
сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за 
провеждане на процедурата, документация за участие в открита 
процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за 
обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в Националния 
концесионен регистър. 

22.След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за 
назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

 
Основни права и задължения по концесионния договор са във 

вашите преписки и имате думата за мнения и съображения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много добре, че собствеността тука е публична явно нямат 

намерение да правят разпоредителна сделка след това, както за парка, там 
явно нещата са по друг начин седящи. Едно предложение вместо да пише 
футболен стадион нека да бъде само стадион, защото примерно ръгбито 
могат също да искат да кандидатстват да не се хванат на формално 
основание, а тези хора, които ще участват като комисия в конкурса. Затова 
нека да бъде само стадион, като спортно съоръжение. Иначе може 
случайно да се получи невъзможност на някои спорт да участва, мисля, че 
е по-коректно. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Тодор Мутафов. Надявам се отношение по 

предложението на г-н Гуцанов. Заповядайте. 
 
Тодор МУТАФОВ 
Като футболен специалист бих казал, че предложението на г-н 

Гуцанов не е приемливо затова, защото първо, този обект стадион е 
изграден някога от девненските заводи за футболен стадион, така че 



предназначението трябва да бъде записано като футболен стадион едно, и 
второ, на този терен може да се провеждат различни спортни мероприятия 
в това число и ръгби. Ако обаче се запише за ръгби и за някои видове 
спортове възможно е, защото има изискване .... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Мутафов. 
 
Тодор МУТАФОВ 
... И на УЕФА, и предлагам още няколко неща предлагам. Първо, но 

трябва да се запише задължително футболен стадион. Второ, предлагам 
местата за седалките да не са 1 200, това означава, че един квартал от 
50 000 жители с 1 200 седящи места е малко, да се запише минимум 5 000 
места седящи ... Миниум 5 000, ами стадиона, защото има нови 
изисквания, има нови изисквания, на които този стадион трябва да 
отговаря, на изискванията на някакви правилници на футболни 
правилници, на изисквания на УЕФА. Аз не говоря, това нещо трябва да 
стане, както стадион „Черно море” и „Тича”, това е, това е 
предназначението. 1 200 места не могат да се проведат никакви спортни 
състезания официално и да се лицензира даже за провеждане на някакви 
спортни мероприятия. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Мутафов. Още един специалист, г-жа Такева, 

заповядайте. Трябва да слушаме спортист.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми колеги искам да кажа само, че наистина формулировката 

футболен стадион в един момент може и да бъде пречка за определен вид 
спорт да кандидатства за концесията на този стадион и смятам, че ние 
трябва да дадем равен шанс на всички, а по отношение на местата – 5000 
места не зная този стадион колко голям, трябва да бъде и дали е реално, но 
1 200 и параметрите, които са заложени, според мен, са разумни, но по 
отношение на формулировката футболен стадион, нека отпадне 
„футболен”. Възможно е и футболен клуб да го вземе на концесия и 
наистина основно да се ползва за футбол, нека да имат равен шанс всички 
в самото начало. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев. Колеги, слушате различни мнения, съображения и 

трябва да вземете решение. 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Стадиона и неговия капацитет могат да отговарят на всички 

изисквания на Българския футболен съюз на Българската федерация по 
ръгби и на останалите федерации, които развиват спорт няма разлика. 
Разликата е в размера на игрищата. Ние в момента използваме за 
официални срещи на ръгбито, примерно, едно от игрищата, на които 
играят детско-юношеските формации на „Спартак” и в момента, и това не 
е никаква пречка, т.е. по-добре да запишем стадион и на този стадион да се 
развива футбол и ръгби и това, което е възможно. Дай боже и реши 
концесионера да направи лекоатлетическа писта и да стане като 
„Локомотив”, да стане като „Младост”. За мене няма смисъл да строим във 
Владиславово само футболен стадион, нещо повече, развитието на футбола 
в момента не предполага да направим изолационен стадион само за 
футбол. Аз съм първият човек, който в тая зала преди 14 години е внесъл 
предложение за стадиона във Владиславово и то беше взето като решение 
да бъде изградено първото публично-частно партньорство във Варна с 
фирма „Бирс”  и след това по същия начин с ограниченията го спряхме, т.е. 
ние трябва да отпушим цялата тая сага около 28 годишнина на стадиона 
във Владиславово и да тръгне. А на икономическата изгода, понеже 
участвам в тези неща, икономическата изгода ще определи кои спортове по 
какъв начин ще експлоатират стадиона. Аз не съм убеден, че примерно 
ръгбистите могат да вземат стадиона и да го стопанисват само за ръгби, 
това е невъзможно от икономическа гледна точка, както не съм убеден, че 
във Варна има капацитет за трети футболен отбор, който да вземе 
стадиона. Стадионите на „Черно море” и на „Спартак” се нуждаят от пълна 
реконструкция и двата клуба ще концентрират там инвестиционните си 
проекти, когато това е възможно. Повярвайте, все пак всеки знае в залата, 
че съм спартаклия. И само в „Спартак” са налети около 3 100 000 
инвестиции последните две години и осем месеца. В „Черно море” също 
правят по-малки инвестиции, те също се канят да направят стадион „Тича”, 
ние се каним да направим „Спартак”. Нека да отпушим, моето 
предложение към вас е като човек, който ежедневно се занимава с това. 
Нека да отпушим процедурата, да напишем само стадион, а този, който 
има повече пари, ако има такъв човек и го реши. Г-н Мутафов аз не съм 
член на колегията, аз съм ... Въпреки, че съм футболен деятел, смятам, че 
трябва да има шансове за всички, защото, ако днеска решим в Аспарухово 
махнахме игрището, на което тренираха и ръгбисти и други хора. Ако сега 
решим на Локомотив да ги махнем, ако решим след това и във 
Владиславово да ги махнем, не според мен трябва да се увеличават. Затова 
ви предлагам наистина да одобрим само стадиона, а икономическата 
логика ще покаже кое побеждава. Аз пък съм убеден, че като махнем това 
за стадион едни ръгбисти, футболисти или американски футбол или, който 
и да е инвеститор го вземе, ще упражнява всички видове спорт, защото 



това означава по-голям експлоатационен ... сваляне на единица разходи и 
повишаване на приходи. Това е ролята на концесията. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. От чутото звучи много логика, в 

предложенията на д-р Станев, на г-н Гуцанов, други изказващи, г-жа 
Такева. Не знам г-н Мутафов ще изтегли ли това, което предложи, за да се 
отпуши процедурата, която е от толкова години. Г-н Тодоров. 

 
Тодор МУТАФОВ 
Само една реплика. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да. 
 
Тодор МУТАФОВ 
Колеги, габаритите на футболния стадион са много по-големи, 

отколкото габаритите на всеки друг от спортове, които са за ръгби и т.н. 
Ние задължително, трябва да запишем футболен стадион така, както е и 
концесията, то в предложението е за футболен стадион, а не за стадион за 
ръгби или за ... В това игрище с тези габарити ще могат да се развиват 
всички видове спортове, тъй както има 4 писти на много други. Така че, аз 
настоявам да бъде записано футболен стадион. Оттеглям предложението 
си за броя на местата. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Важното е това, което съветниците да преценят, ако не дойде 

кандидат за стадион, пропада цялото мероприятие, а иначе могат да дойдат 
ръгбисти. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Две приказки само. Ние сме сериозен Общински съвет и трябва да 

знаем, че има нов икономически климат в страната, концесии и разни 
партньорства налагат по-малко регулация, и сега стигнахме само да 
уточним и тоалетните колко да бъдат. Затова стадион Владиславово е с 
възможности за всякаква дейност. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Звучи най-логично. Благодаря. Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Реплика. Освен всичко .... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Освен всичко, което казаха колегите има и лекоатлетически писти в 

... тях к`во ще ги правим, затова нека да си бъде стадион .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  

 ... да бъде формулировката “стадион”, така или иначе г-н Мутафов 
направи процедурно предложение, което той не оттегля. Аз съм длъжен да 
го подложа на гласуване. Наистина се надявам съветниците правилно да 
преценят, кое би ... процедурата чухте около какво се обединява 
болшинството. Който е „за” процедурното предложение на г-н Мутафов, 
касаещо запазване на името за “футболен стадион” моля, да гласува. 
 
 Резултати от гласуването: за - 2; против - 6; въздържали се - 26, 
предложението не се приема. 
 
 Колеги гласуваме концесията във вида, в който е предложена от 
администрацията с тази промяна, че предмета на концесия е стадион – 
стадион “Владиславово”, който е ... всъщност поименно е  гласуването. 
Гласуваме така направеното предложение с промяната на наименованието. 
 
 Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
 Следващата. 
  
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 

159-18. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с чл.9, ал.2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/170/02.08.2011г., Общински съвет определя имотите - общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Николай Апостолов 
Мнения и съображения тук. Не виждам. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Следващата точка. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите по наше решение ще ги чета заедно и ще се гласуват 

анблок. 
 

160-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОБС11 – 2600/1/27.07.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП 
със застроена площ 17,36 (седемнадесет цяло тридесет и шест стотни) 
кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 27,74 (двадесет и седем 
цяло седемдесет и четири стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху 
имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5504.4690, по кадастрална карта на гр.Варна, ул. 
„Чонгора” , в размер на 14 904 (четиринадесет хиляди деветстотин и 
четири) лева без включен ДДС, от която оценка 10 260 (десет хиляди 
двеста и шестдесет) лева е размера на отстъпеното право на строеж  и 
4 644 (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири) лева е размера на 
прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП. 

 
160-18-1. На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 

4 от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 
1, т. 4 от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г., Общински 
съвет - Варна решава Кметът на Община Варна да учреди право на строеж 
на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за изграждане на нов трафопост 
тип  БКТП със застроена площ 17,36 (седемнадесет цяло тридесет и шест 
стотни) кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 27,74 (двадесет 
и седем цяло седемдесет и четири стотни) кв.м. за обслужване на БКТП 
върху имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5504.4690, по кадастрална карта на гр.Варна, 
идентичен с УПИ ХІІІ-486„за трафопост”, кв.121, по плана на 28 м.р. на 
гр.Варна, ул. „Чонгора” , целият с площ 118,00 (сто и осемнадесет) кв.м., 
при съседи:ПИ 10135.5504.486, по одобрената по пазарна цена. 
         Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№ 6436/ 26.05.2011 г.  
         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н председател ... 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Ако искате да ги изчета и следващите, пак са за трафопост, да ги 

гласуваме заедно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, двама съветници, разбрахме процедурно предложение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Четиринадесета и петнадесета, освен това, понеже знаем, че ЕОН- 

България подлежи да се продават или някакви сделки правят, не е ли по-
добре да запишем без ЕОН, само на енергоразпределителното дружество. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да пишем ли само енергоразпределително дружество? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Няма финализирана сделка, няма произнасяне още. Колеги ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Искането е направено от ЕОН. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението е ..... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Администрацията носи отговорност, г-н Луков ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... т. 14 и т. 15 да се гласува анблок, който е “за”,моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема.  
 
Прочете и 15-та точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
161-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД9 – 2600/1162/29.07.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип БКТП 
със застроена площ 13,02 (тринадесет цяло и две стотни) кв.м. и 



прилежащата сервитутна зона върху площ 19,88 кв.м. (деветнадесет цяло 
осемдесет и осем стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху имот - 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-„ трафопост” , кв.42, 
по плана на с. Каменар, в  размер на общо 2 934 (две хиляди деветстотин 
тридесет и четири) лева без включен ДДС, от която оценка 1 500 (хиляда 
и петстотин) лева е размера на отстъпеното право на строеж и 1 434 
(хиляда четиристотин тридесет и четири) лева е размера на прилежащата 
сервитутна зона за обслужване на БКТП. 
 

161-18-1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т. 4 
от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г., Общински съвет - 
Варна реши Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на 
„Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за изграждане на нов трафопост 
тип  БКТП със застроена площ 13,02 (тринадесет цяло и две стотни) кв.м. 
и прилежащата сервитутна зона върху площ 19,88 кв.м. (деветнадесет 
цяло осемдесет и осем стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху имот - 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-„ трафопост”, кв.42, 
по плана на с. Каменар, целият с площ 32,90 (тридесет и две цяло 
деветдесет стотни) кв.м., при съседи:УПИ ІІІ-„за здравна служба”, улица, 
по одобрената пазарна цена. 
         Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№6447/16.06.2011 г. 
         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук, колеги ... Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Заповядайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
162-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № № РД 11-
9100/466/22.08.2011г., РД-11-9100/466/27.07.2011 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за приемане за безвъзмездно управление на 
недвижим имот - публична държавна собственост – предмет на АДС № 



2189/06.01.1999 г., представляващ сграда – „ Защитно съоръжение”  със 
застроена площ 166 кв.м 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС, 
както и сключването на договор с Областен управител на Варненска 
област за безвъзмездно управление на имота, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 
След приемане на недвижимия имот с АДС № 2189/06.01.1999 г. за 

безвъзмездно управление от страна на Община Варна, същият да бъде 
предоставен за реализация на целите си на Сдружение с обществено 
полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 2010” с Председател 
Ламбрин Димчев Сотиров, ЕИК 175960150, вписано в регистъра на 
народните читалища под № 3486/27.09.2010 г., в съответствие с 
разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли някакви съображения тук, нещо добро. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Седемнадесета точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите две точки, също ще ги гласуваме заедно по наше 

решение, анблок. 
 
163-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх.№ РД 11-9302/168/01.08.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване 
право на строеж за  предвиденото мероприятие, върху имот – частна 
общинска собственост, представляващ ПИ 10135.3511.618 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. шестстотин и 
осемнадесет), по КК на район „Младост”, гр.Варна, идентичен с УПИ ІІІ-
„за многофункционална спортна зала”, кв.6, по плана на ж.к. 
„Възраждане” ІІ-ри м.р., в размер на 1 045 000,00 (един милион 
четиридесет и пет хиляди) лева, без включен ДДС. 
 

163-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 
ЗОС  във връзка с чл. 39  от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 



2011 г., Общински съвет - Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за учредяване право на строеж за предвиденото 
мепроприятие, върху имот – частна общинска собственост, представляващ 
ПИ 10135.3511.618 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и единадесет. шестстотин и осемнадесет), по КК на район 
„Младост”, гр.Варна, идентичен с УПИ ІІІ-„за многофункционална 
спортна зала”, кв. 6, по плана на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р, целият с 
площ 6350,00 (шест хиляди триста и петдесет) кв.м, при граници: ПИ 
10135.3511.228. 

 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4946/14.04.2008 г. 

 Учредяването на отстъпено право на строеж да се извърши след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена  
1 045 000,00 (един милион четиридесет и пет хиляди) лева, без включен 
ДДС.   

 Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  104 500,00 (сто и четири хиляди и 
петстотин) лева, при следните 
                                                ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
         1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 
         1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 
         1.2. нямат задължения към Община Варна; 
         2. За участие в търга са необходими следните документи: 
         2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 
         2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
         2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
         2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 
        2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 



       2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  
        2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
        2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 
        2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
       2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
        2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
        2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
       2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
       2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 104 500,00(сто 
и четири хиляди и петстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
       2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
          *Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
          Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги .... не виждам, поименно е 

гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 

164-18.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС във връзка с чл.32, т.1, чл.33, ал.1 и чл.35, ал.1 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
11 – 9302/141/02.09.2011г., Общински  съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди “ във фонд  ”Жилища за 
продажба”,  и взема решение за продажба на общински жилища на 
лицата, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Финалната стъпка. Мнения и съображения, колеги по това 

предложение – не виждам. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 
Следващата точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

       165-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 
2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 21656/13.06.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3515.1843 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин четиридесет и три) с 
площ 80 (осемдесет) кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Тихомир”,  кв. 20, при граници на имота: ПИ № 10135.3515.328 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста 
двадесет и осем) в размер на 27 680 (двадесет и седем хиляди шестстотин 
и осемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. - 346 (триста четиридесет и шест) лева, а именно продажба на 
гореописания имот – частна общинска собственост на ДЗЗД „РУМАР-НГ” 
със съдружници Недялка Русева Маринова и Георги Димитров Маринов. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения ... няма, преминаваме към гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите също ще бъдат изчетени анблок по наше решение от 

вчера. 
 
166-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО 10626/02.06.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 31.00  (тридесет и един) кв.м. идеални части от ПИ 
с идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.четиристотин тридесет и девет), целият с 
площ 271.00 (двеста седемдесет и един) кв.м., с административен адрес, 
гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, в размер на  8 700 (осем хиляди и 
седемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 
1(един) кв.м. -  280,65 (двеста и осемдесет лева и шестдесет и пет 
стотинки) лева. 
 

166-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 10626/02.06.2011 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Величка Димитрова 
Захариева и Дончо Димитров Тенев и Генка Димова Тенева, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес: гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31, представляващ  31.00  (тридесет 
и един) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.3513.439 
(десет  хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.четиристотин тридесет и девет), целият с площ  271.00 (двеста 
седемдесет и един) кв.м., при граници на имота: ул. „Н.Г Чернишевски”, 
ул. „Фантазия” (ПИ № 392), ПИ № 447 (четиристотин четиридесет и 
седем), ПИ № 438 (четиристотин тридесет и осем)  на съсобствениците 
Величка Димитрова Захариева, Дончо Димитров Тенев и Генка Димова 
Тенева,  при следните квоти: 

Величка Димитрова Захариева – 18.08 кв.м. ид. части на стойност  5 
074,06 (пет хиляди седемдесет и четири лева и шест стотинки) лева, без 
вкл. ДДС; 
  Дончо Димитров Тенев и Генка Димова Тенева – 12.92 кв.м. ид. части 
на стойност  3 625,94 (три хиляди шестстотин двадесет и пет лева и 
деветдесет и четири стотинки) лева, без вкл. ДДС; 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5434/09.12.08  г. 
    Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС 
     Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения ... няма, преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

       167-18.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и § 
78, ал. 2 от ЗОС  във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д 6 – 9200/1216/28.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и „Делта 
Есен”ООД за ползване на част от имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 124а, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.158, СОУ “Гео Милев” – предмет на АОС № 
1881/13.09.2000г., представляваща бюфет  с площ 36,00 кв.м., разположен 
на І-ви етаж от учебен корпус с идентификатор 10135.3512.158, за 
удължаване срока на договора на 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване на Договор за наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Заповядай. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги ...  
 
Снежана ДОНЕВА 
Д-р Липчев. 
 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
... прави ми впечатление, че за тази точка срока и за следващата също 

– за бюфети става въпрос, срокът е 10 години за отдаване под наем за 
публична общинска собственост. За следващата точка, където пак става 
въпрос за отдаване под наем на публична общинска собственост в училища 
за зъболекарски кабинет срокът е 5 години, правя предложение, срокът 
предложението, което е за 10 години да се намали на 5 години, както е и за 
зъболекарските кабинети и мисля, че е нормално. 10 години отдаване на 
публична общинска собственост, мисля, че е много. Моето предложение за 
двете точки, които са за бюфети за 21 и 22, съответно да бъде намален от 
10 на 5 години. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения – няма. Подлагам на 

гласуване предложението на д-р Липчев. Който е “за”, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 4; против – 0; въздържали се – 19, 
предложението не се приема. 

 
Заповядайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Нека да стигнем до точката, докторе .... Когато дойде неговата точка, 

аз го разбрах. Тогава. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и съображения, има ли? Няма. Преминаваме към 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 16,  предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

        168-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и § 
78, ал. 2 от ЗОС във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д 6 – 9200/958/29.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ „Тони 
Инвест-Надежда Тодорова” (правоприемник  по наследство от ЕТ „Тони 
Инвест-Еленка Недялкова”) за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
12-ти п.р., кв. 202а, УПИ ІV- „ за училище”, СОУ „Елин Пелин”  – 



предмет на АОС № 1941/29.11.2000г., представляваща бюфет с площ 
20,00 кв.м., разположен на І-ви етаж от четириетажно тяло от учебната 
сграда, за удължаване срока на Договор за наем № Д-6-
9200/958/08.08.2006г. на 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване на договора. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във връзка с глава V, раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/136/29.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична 
общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за срок 
от 5 (пет) години при стартови месечни наемни цени, определени 
съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”,  както 
следва:  

№ Общински имот адрес АОС Стартов

а 
месечна 
наемна 
цена 
без ДДС 
(лв.) 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена 
с ДДС 
(лв.) 

1. Зъболекарски кабинет с обща  
площ 20.00 кв.м., Първо ОУ,  
ж.к. “Вл. Варненчик” IV район 

620/1998г. 52.80лв. 63.36лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 
кв.м., СОУ “П.К.Яворов,  
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

2414/2002г. 43.82лв. 52.58лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 2292/2002г. 68.67лв. 82.40лв. 



кв.м., Второ основно училище 
(ОУ „Никола Вапцаров”),  
ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна 

 За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 
конкурсна документация. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 

следните критерии: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция по приходите; 
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 

Дирекция “Местни данъци”;  
1.3. нямат задължения към Община Варна; 
1.4. да  обслужват само ученици и служители на съответното 

училище; 
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ 

(ИДП) е за сметка на наемателя-лекар по дентална медицина; 
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК; 
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките 

на учебната година; 
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, 

посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не 

могат да се ползват за регистриране на първична извънболнична дентална 
помощ (ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ 
(СИДП); 

1.10 да  води актуална здравна просвета сред учениците и 
родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното 
ръководство; 

1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) 
лекарят по дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” 
на Община Варна информация за резултатите от извършената 
профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в съответния 
кабинет. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
2.2. актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал); 
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или 
се намира в ликвидация –  за еднолични търговци и юридически лица 
(оригинал); 



2.4. служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица, участващи в конкурса (оригинал);  

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция по приходите (оригинал); 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;  

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

2.9. удостоверение   за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.10.  диплом за завършено висше образование по дентална 
медицина, както и други документи за придобита специализация и 
квалификация (копие, заверено от участника); 

2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 

участника); 
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за 

получаване и запознаване с конкурсните условия; 
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за обслужване само на ученици и служители на съответното училище; 

2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на наемателя - лекар по 
дентална медицина; 

2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 
учебната година; 

2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на дейности  в рамките на пакета за ИДП, посочен в 
действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се 



ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ 
(ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 

2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за  водене на  актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не 
по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по 
дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на Община 
Варна информация за резултатите от извършената профилактика, лечебна 
и здравно-просветна дейност в съответния кабинет;   

2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна; 

2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 50.00лв. /петдесет/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 
8462 1500 00, код за вид плащане 447 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 
           Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на 
конкурса до датата за подаване на конкурсните  документи.  
Компоненти на оценката на предложенията: 

К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена . 
К2– срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 дни – 
20 /двадесет/ %   

Формула за оценка на предложенията 
 К = К1 + К2,  където:  
       К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 
                   Ц  участника – офертна цена в лева;   
                   Ц мах – най-висока предложена цена. 
 К2 =   (СВЕ min /СВЕ участник )х 20% 
          СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на 

обекта  
СВЕ участник – срок за  въвеждане в експлоатация на обекта  
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 



3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на 
съответното училище; 

3.8. декларация за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на 
наемателя - лекар по дентална медицина; 

3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен 
преглед в рамките на учебната година; 

3.10. декларация за извършване на дейности  в рамките на пакета за 
ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 

3.12. декларация  за  водене на  актуална здравна просвета сред 
учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с 
училищното ръководство; 

3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на 
учебния срок) лекарят по дентална медицина  представя в дирекция 
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от 
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в 
съответния кабинет;   

3.14. Офертен лист; 
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.16. Скица на имота; 
3.17. Голям и малък плик. 

         В конкурсната комисия да бъдат включени представители на 
съответното училище. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Госпожо Софрониева, ..... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... предлагам на Вашето внимание ... Само да изчета ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да не четем конкурсните условия, всички ги имат. 
 
Янко СТАНЕВ 
Имам процедурно ... 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Конкурсните – не. 
 
Янко СТАНЕВ 
Няма да ги четеш. Добре. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
 

169-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7 
от ЗОС, във връзка с глава V, раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/136/29.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична 
общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за срок 
от 5 (пет) години при стартови месечни наемни цени, определени 
съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”,  както 
следва:  

№ Общински имот адрес АОС Стартов

а 
месечна 
наемна 
цена 
без ДДС 
(лв.) 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена 
с ДДС 
(лв.) 

1. Зъболекарски кабинет с обща  
площ 20.00 кв.м., Първо ОУ,  
ж.к. “Вл. Варненчик” IV район 

620/1998г. 52.80лв. 63.36лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 
кв.м., СОУ “П.К.Яворов,  
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

2414/2002г. 43.82лв. 52.58лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 
кв.м., Второ основно училище 
(ОУ „Никола Вапцаров”),  
ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна 

2292/2002г. 68.67лв. 82.40лв. 

 За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 
конкурсна документация. 

Конкурсни условия: 



1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 
следните критерии: 

1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция по приходите; 

1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 
Дирекция “Местни данъци”;  

1.3. нямат задължения към Община Варна; 
1.4. да  обслужват само ученици и служители на съответното 

училище; 
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ 

(ИДП) е за сметка на наемателя-лекар по дентална медицина; 
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК; 
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките 

на учебната година; 
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, 

посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не 

могат да се ползват за регистриране на първична извънболнична дентална 
помощ (ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ 
(СИДП); 

1.10 да  води актуална здравна просвета сред учениците и 
родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното 
ръководство; 

1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) 
лекарят по дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” 
на Община Варна информация за резултатите от извършената 
профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в съответния 
кабинет. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.2. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
2.2. актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал); 
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или 
се намира в ликвидация –  за еднолични търговци и юридически лица 
(оригинал); 

2.4. служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица, участващи в конкурса (оригинал);  

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/; 



2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция по приходите (оригинал); 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;  

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

2.9. удостоверение   за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.10.  диплом за завършено висше образование по дентална 
медицина, както и други документи за придобита специализация и 
квалификация (копие, заверено от участника); 

2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 

участника); 
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за 

получаване и запознаване с конкурсните условия; 
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за обслужване само на ученици и служители на съответното училище; 

2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на наемателя - лекар по 
дентална медицина; 

2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 
учебната година; 

2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на дейности  в рамките на пакета за ИДП, посочен в 
действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се 
ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ 
(ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 

2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за  водене на  актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не 
по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по 



дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на Община 
Варна информация за резултатите от извършената профилактика, лечебна 
и здравно-просветна дейност в съответния кабинет;   

2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна; 

2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 50.00лв. /петдесет/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 
8462 1500 00, код за вид плащане 447 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 
           Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на 
конкурса до датата за подаване на конкурсните  документи.  
Компоненти на оценката на предложенията: 

К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена . 
К2– срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 дни – 
20 /двадесет/ %   

Формула за оценка на предложенията 
 К = К1 + К2,  където:  
       К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 
                   Ц  участника – офертна цена в лева;   
                   Ц мах – най-висока предложена цена. 
 К2 =   (СВЕ min /СВЕ участник )х 20% 
          СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на 

обекта  
СВЕ участник – срок за  въвеждане в експлоатация на обекта  
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на 

съответното училище; 
3.8. декларация за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на 

наемателя - лекар по дентална медицина; 
3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен 

преглед в рамките на учебната година; 



3.10. декларация за извършване на дейности  в рамките на пакета за 
ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 

3.12. декларация  за  водене на  актуална здравна просвета сред 
учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с 
училищното ръководство; 

3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на 
учебния срок) лекарят по дентална медицина  представя в дирекция 
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от 
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в 
съответния кабинет;   

3.14. Офертен лист; 
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.16. Скица на имота; 
3.17. Голям и малък плик. 

         В конкурсната комисия да бъдат включени представители на 
съответното училище. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите точки, ще изчетем заедно във връзка с наше решение от 

вчера. 
     

    170-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО 36214;36215/28.06.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляващ 238,52 (двеста тридесет и осем цяло и петдесет и 
две стотни) кв.м идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.5506.142 
(десет  хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто 
четиридесет и две), целият с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., с 



административен адрес, гр. Варна, ул. „Константин Арабаджиев” № 10, 
в размер на  56 360 (петдесет и шест хиляди триста и шестдесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. –   236,29 (двеста 
тридесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) лева. 

 
170-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
36214;36215/28.06.2011 г., Общински съвет – Варна решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Милен Митев Манолов, Марин Василев Георгиев, Светослав Василев 
Георгиев, Стоян Великов Грудев и Йорданка Добрева Грудева, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Константин Арабаджиев” № 10 представляващ 
238,52 (двеста тридесет и осем цяло и петдесет и две стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.142 (десет  хиляди  
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто четиридесет и две), 
целият с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., при граници на имота: 
ПИ № 10135.5506.143 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.сто четиридесет и три), ПИ № 10135.5506.229 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.двеста двадесет и 
девет), ПИ № 10135.5506.120 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.сто и двадесет), ПИ № 10135.5506.141 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто четиридесет и едно) на 
съсобствениците Милен Митев Манолов, Марин Василев Георгиев, 
Светослав Василев Георгиев, Стоян Великов Грудев и Йорданка Добрева 
Грудева, при следните квоти квоти: 

1. Милен Митев Манолов – 149,08 кв.м. ид. части на стойност 35 228 
(тридесет и пет хиляди двеста двадесет и осем) лева, без. вкл. ДДС; 
    2.Марин Василев Георгиев – 37,28 м2 ид. части на стойност  8 808,45 
(осем хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и пет стотинки) лева, 
без. вкл. ДДС 
    3. Светослав Василев Георгиев - 37,28 кв.м. ид. части на стойност  
8 808,45 (осем хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и пет 
стотинки) лева, без. вкл. ДДС 
    4. Стоян Великов Грудев – 7,44 кв.м. ид. части на стойност 1 757,55 
(хиляда седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки ) 
лева, без. вкл. ДДС 
    5. Йорданка Добрева Грудева – 7,44 кв.м. ид. части на стойност 1 757,55 
(хиляда седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки ) 
лева, без. вкл. ДДС 
   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 6426/09.05.2011 г. 



   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
общата сума от  56 360 (петдесет и шест хиляди триста и шестдесет) лева 
    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите също ще ги изчетем заедно по наше решение за 

гласуване анблок. 
 

171-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО 49400/20.06.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, на 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.2554.148 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири. сто четиридесет и осем), целият с 
площ 639 (шестстотин тридесет и девет) кв.м., с административен адрес, 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15, в размер на  69 120 (шестдесет и 
девет хиляди сто и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м. –  365,71 (триста шестдесет и пет лева и 
седемдесет и една стотинки) лева. 
 
 
     171-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 49400/20.06.2011 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Кремена Крумова 
Тренчева, Милка Владимирова Ангелова и Паруш Благоев Драгнев, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15,  представляващ  189  (сто осемдесет 
и девет) кв.м. идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.2554.148 
(десет  хиляди  сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 



четири. сто четиридесет и осем), целият с площ 639 (шестстотин тридесет 
и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.2554.147 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто 
четиридесет и седем), ПИ № 10135.2554.149 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и девет), ПИ 
№ 10135.2554.153 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.сто петдесет и три), ПИ № 10135.2554.146 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто 
четиридесет и шест), ПИ № 10135.2554.527 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин двадесет и седем) 
на съсобствениците Кремена Крумова Тренчева, Милка Владимирова 
Ангелова, Паруш Благоев Драгнев, при следните квоти:  

Кремена Крумова Тренчева – 47,25 кв.м. ид. части на стойност 17 
280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без вкл. ДДС; 

Милка Владимирова Ангелова – 47,25 кв.м. ид. части на стойност 17 
280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без. вкл. ДДС; 

Паруш Благоев Драгнев – 94,50  кв.м. ид. части на стойност 34 560 
(тридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет) лева, без. вкл. ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6155/19.10.2010  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 69 120 (шестдесет и девет хиляди сто и двадесет) лева, 
без включен ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 19, предложението се приема. 
 
Точка 26. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
172-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 

2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 9264/20.06.2011 г., Общински съвет – Варна, одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, с която е определена пазарната стойност на земя, представляваща 



ПИ № 10135.52.181 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и две.сто 
осемдесет и едно) с площ 123 (сто двадесет и три) кв.м., съгласно АОС № 
5316/04.12.2008 г., находящ се в гр. Варна, ул. „Пробуда” № 67 Б в 
размер на  8 000 (осем хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м.  - 65,04 (шестдесет и пет лева и четири 
стотинки) лева, без ДДС на Петър Ганчев Ников. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения, колеги? Няма. Гласуваме 

поименно. 
 

 Валентина СОФРОНИЕВА: 
 Колеги, малко остана, вижда се края. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Точка 27. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 
173-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх.№ ЗАО 34768/12.07.2011г. Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в кв. “Аспарухово”, ул. “Мара Гидик”№ 47, 
представляващ ПИ №10135.5505.197, подрайон: 28, кв.105, с площ 213.00 
(двеста и тринадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ:10135.5505.198;    
ПИ:10135.5505.203; ПИ:10135.5505.204; ПИ:10135.5505.196; 
ПИ:10135.5505.96, в размер на 42 120,00 (четиридесет и две хиляди сто и 
двадесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. 
м. – 197.75 (сто деветдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки) без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4947/16.05.2008г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 42 120,00 (четиридесет и две хиляди сто и двадесет) лева без 
включен ДДС, на Станимир Илиянов Недков. 



 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не се виждат. Поименно гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, тъй като следващите 28 и 29 са за местността “Кочмар”, 

предлагам - те са за съседни имоти, да ги гласуваме заедно, анблок. ... 
Направо да ги изчета. Благодаря. На основание ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ: 
Резултата. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Следващите четири предложения са на едно и също основание имаме 

предложение процедурно да ги гласуваме анблок. Има ли мнения и 
съображения по този въпрос? Който е “за”, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четете предложенията за гласуване анблок. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
174-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС 11-9302/139/22.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот VІІІ - 193 (осем – сто деветдесет и три) с площ 687 
(шестстотин осемдесет и седем) кв.м.,  находящ се в гр. Варна, с.о 
„Кочмар” , в размер на  44 300 (четиридесет и четири хиляди и триста) 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 64,48 (шестдесет и 
четири лева и четиридесет и осем стотинки) лева, без ДДС.  
 
 



174-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2011”, 
Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, с.о „Кочмар”, представляващ Урегулиран поземлен имот VІІІ 
- 193 (осем – сто деветдесет и три) с площ 687 (шестстотин осемдесет и 
седем) кв.м.,  при граници:  път, път, УПИ ІХ – 192 (девет – сто деветдесет 
и две), УПИ ХІ - 197 (единадесет – сто деветдесет и седем). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6512/20.06.2011 г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 44 300 (четиридесет и четири 
хиляди и триста) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 4 430 (четири хиляди четиристотин и 
тридесет) лева. 
  Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 



2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 430 (четири 
хиляди четиристотин и триста) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150 (сто и пет десет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 

175-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС11-9302/140/22.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 



имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот ІХ – 192 (девет-сто деветдесет и две) с площ 702 
(седемстотин и два) кв.м.,  находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар” , кв. 19, в 
размер на  47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева, без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 67,66 (шестдесет и 
седем лева и шестдесет и шест стотинки) лева.  
 
 

175-18-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2011”, 
Общински съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, с.о „Кочмар”, кв. 19 представляващ Урегулиран поземлен 
имот ІХ - 192 (девет-сто деветдесет и две) с площ 702 (седемстотин и два) 
кв.м.,  при граници:  път, път, УПИ ІХ – 192 (девет – сто деветдесет и две), 
УПИ ХІ – 197 (единадесет – сто деветдесет и седем). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6511/20.06.2011 г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 47 500 (четиридесет и седем 
хиляди и петстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % 
от началната тръжна цена  в размер на 4 750 (четири хиляди седемстотин 
и петдесет) лева.   
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 



2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 750 (четири 
хиляди седемстотин и петдесет)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150 (сто и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Поименно гласуване. 
 

 Докато приготвяме резултата председателката на комисията подаде 
информация, че предстои гласуване на безвъзмездно право на ползване, 
което изисква 34 гласа. Моля уважаемите съветници, които са пред зала, да 
заемат местата си, за да може да няма съмнение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
176-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал.3 от ЗОС, във връзка с чл. 48,  ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ Д 2-9200/801/01.08.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на 
ползване на Дирекция „Социално подпомагане - Варна”  върху 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Владислав Варненчик”, І-ви м.р. и представляващ сграда с 
идентификатор №10135.4504.531.1. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС 
№2031/30.03.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна” за срок от 10 (десет) години за социални 
дейности. 

За срока на ползването Дирекция „Социално подпомагане - Варна” се 
задължава да не променя предназначението на предоставения й имот. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна”, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Борислав Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само един пояснителен въпрос – за какво ще се ползва точно 

помещението? 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Заповядайте, д-р Марков. 
 
Здравко МАРКОВ: 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Това помещение е на бившето РПК – Владиславово, ако имате 
спомен къде точно се намира, преди блок 11 малко под бензиностанцията 
срещу “Лидъл” в ниското. За съжаление то почти, една бивша барака с 
бетонна основа, но почти се сцепи на две. Там има някакво малко 
свлачище такова и агенция “Социално подпомагане” реализира сега план 
за ремонт на звена за социално подпомагане. Всъщност ние друго бюро 
там нямаме във “Владиславово”. По-рано беше в мазата на блок 9 и там са 
всички социални помощи, помощите за практически дейности. Ще се 
вложат четиристотин хиляди за ремонт и искат срещу тези европейски 
средства, които ще се вложат в срок от десет години да не се променя нито 
предназначението и да има гаранция, че ще се ползва за това. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Логично. Благодаря. Други питания, въпроси, съображения. Не 

виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се  – 0; 

отсъстващи – 10,  предложението се приема. 
 
31 точка. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
177-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 6 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС 11-
1000/183/26.07.2011г., Общински съвет - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
“Капитан I-ви ранг Георги Купов”  № 37 - предмет на АОС № 
681/25.06.1998г., а именно помещение с площ 12 кв.м. и коридор с площ 
3,96 кв.м. в западната част на масивна едноетажна постройка с 
идентификатор 10135.5510.363 (т.2 от АОС № 681/25.06.1998г. - 
пълномощничество), с наемател "Стопанска и спомагателна дейност" 
ЕАД-Варна, за срок от 5 (пет) години.  

Месечната наемна цена се определя на 21,83 (двадесет и един лева 
осемдесет и три стотинки) лева с ДДС, определена съгласно чл. 10, ал. 2 
от "Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 



публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти". 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Няма. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10,  предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

178-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.3 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС 11-9903/1/22.07.2011г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на "Районен център по трансфузионна хематология-Варна", 
БУЛСТАТ 103083792, имот-частна общинска собственост, находящ се гр. 
Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, сграда "Център по 
трансфузионна хематология" с идентификатор № 10135.2557.97.15 със 
застроена площ 1465 кв.м. и сутерен със застроена площ 414 кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
6396/09.05.2011г.  

Безвъзмездното управление се учредява за срок от 5 (пет) години.  
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление на "Районен център 
по трансфузионна хематология-Варна". 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
179-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62 от АПК и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-
6700/769/02.08.2011г., Общински съвет – Варна допуска поправка на 
решение № 3338-4 по протокол № 35 от заседание, проведено на 22,23 и 



29.06.2011 г., като добавя: „едноетажна сграда със застроена площ 370 
кв.м.” и решението придобива следния вид:  
 „Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
VIII СОУПЧЕ “Александър С.Пушкин” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 “Звездичка” , район: I , кв. 457, парц. : II, представляващ поземлен 
имот с площ 2173 кв.м., представляваща парц.: II-ри съгласно Зап.№ Р-
224/30.VI.1997г. на Кмета на Община Варна и сгради:  

- едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
- едноетажна пристройка към сградата-склад със застроена площ 

35.60 кв.м. 
- едноетажна сграда със застроена площ 370 кв.м. 
Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 

674/18.06.1998г.   
Безвъзмездното управление се учредява на VIII СОУПЧЕ 

“Ал.С.Пушкин” за срок от 10 (десет) години за образователни нужди”. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед   и 

сключване на договор за безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ 
“Ал.С.Пушкин”, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ако съм сбъркала в наименованията, моля да ми бъде простено. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тук някакви мнения, съображения? Нямаме. Поименно 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
180-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 11-9302/103/18.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
предоставено за безвъзмездно ползване на МБАЛ “Света Анна – Варна” 



АД, следните закупени от Бюджет 2010 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” активи – собственост на Община Варна – медицинска 
апаратура, медицинско оборудване и инструментариум на обща стойност 
– 402 791, 42 лв., както следва: 

• Неврохирургичен инструментариум за обща  и микрохирургия 
и ръчен трепан  на обща стойност 83 957, 90 лв. 

• Оборудване и аксесоари за ортопедия на обща стойност 40 141, 
98 лв. 

• Стандартни и финни костни щипци по Керисон на обща 
стойност  46 492, 74 лв. 

• Електрокоагулационен апарат (електронаж) на стойност 18 000 
лв. 

• Апарат за очистване на плазма от токсични вещества на 
стойност 79 198, 80 лв. 

• Мобилна електрохидравлична екстензионна 8-секционна 
операционна маса за ортопедия на стойност 135 000 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същите да 
бъдат за сметка на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тук някакви мнения, съображения? Нямаме. Поименно 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
181-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266 от ТЗ във 

връзка с чл. 8 и чл. 11 от Устава на „Амбулатория за групова практика за 
специализирана медицинска помощ по очни болести” ЕООД – Варна и по 
предложение на д-р Руслан Тошев – управител на Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД с вх. № ОС 11 
– 9903/41/03.09.2011г., Общински съвет - Варна решава да прекрати 
дружеството „Амбулатория за групова практика за специализирана 
медицинска помощ по очни болести” ЕООД – Варна чрез ликвидация, 
като:  

1.  Назначава за ликвидатор - Емилиян Недков Зафиров 
2.  Определя период на ликвидация – 6 /шест/ месеца. 
3. Възлага на Управителя на СБОБАЛ - Варна ЕООД да вземе 

необходимите решения и да извърши правните действия, необходими за 



приключване на ликвидационното производство и заличаване на 
дружеството. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. Поименно. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, още три предложения ни останаха от допълнителните 

проекти за решения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
182-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 102 от ЗЛЗ, и по писмо от д–р Ивелина Василева – управител 
на „Диагностично – консултативен център III – Варна” ЕООД с вх. № ОС11 
- 9903/49/29.11.2011 г., Общински съвет – Варна възлага на управителите 
на лечебните заведения – общински търговски дружества, да сключат 
анекси за удължаване срока на договорите за наем на кабинети в 
лечебните заведения с общо практикуващите лекари и стоматолози при 
досегашните условия.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
183-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 6/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/ и по писмо от 
Маргарита Георгиева – председател на УС на Фондация „Владиславово” с 
вх. № ОС11 - 9909/5/09.12.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде сключен договор за наем между ДКЦ „Чайка” ЕООД 
представляван от управителя Александра Манушева и Фондация с 
обществено полезна дейност „Владиславово”  представлявана от 



Маргарита Георгиева – председател на УС, за срок от 5 /пет/ години – до 
01.09.2016 г. при условията, одобрени с решение 4695 – 14 по протокол № 
50/24.01.2007 г. на Общински съвет – Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тука мнения и съображения. Г-н Костадин Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, доколкото имам 

информация, фондацията към настоящия момент дължи някакви наемни 
суми, така че предлагам да включим в решението допълнението, че докато 
не се издължат всички суми дължими на общината, договор да не се 
сключва. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Давам думата на д-р Марков, който е запознат и с него сме 

коментирали случая, разговаряли сме с д-р Манушева даже и вчера. 
 
Николай АПОСТОРОВ 
Д-р Марков. 
 
Здравко МАРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Не знам г-н Костадинов откъде има такава информация, но тя 
не ....... по никакъв начин със сключването на договора. Там има 
взаимоотношения финансови, ако трябва да говорим, договорни 
взаимоотношения между фондацията и ДКЦ “Чайка”. Всъщност до този 
момент ние нямаме никакви сигнали за някакво неспазване на 
договорените взаимоотношения и там няма спор. До този момент такова 
нещо при нас не е пристигало, под никаква форма, дори слух да е. Сега го 
чувам за първи път. Второто, което е то се урежда по съвсем друг начин, а 
не с решение на Общински съвет и не е тука мястото където да се 
занимаваме с техните взаимоотношения. Ние имаме 47 социални услуги, 
ако вземем на всеки един да се ровим във взаимоотношенията можете ли 
да се представите, те ще ни задавят от работа и както постъпваме с другите 
две ДКЦ-та в едното, от които имаме услуги за деца. Това е в 
поликлиниката в “Христо Ботев” и там по същия начин е решението 
формулирано, както и в поликлиниката във “Владиславово”, където се 
намира SOS за кризисния център, т.е. не можем да създаваме прецедент, 
иначе този прецедент трябва да го съотнесем към останалите. 



 
Николай АПОСТОРОВ 
Мисля, че отговорът беше достатъчно ясен, коректен и не знам г-н 

Костадин Костадинов ще оттегли ли това, което е предложил. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз лично ходих, г-н Костадинов оня ден бях в, казах Ви, че в 

момента си има, и вчера беше тука д-р Манушева, така че има разговори 
между дружествата, няма проблем. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
В смисъл дължат ли се пари или не се дължат в крайна сметка? 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Те не са .... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Въпросът е принципен става дума за средства. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Разбирате ли ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... и затова. Аз мисля, че ние сме хората, които трябва да решаваме ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
...значи, просто казуса трябва да го обясняваме, ние го обяснявахме 

веднъж на комисията, сега трябва да го обяснявам и тук, те имат проекто-... 
Извършили са ремонт за сметка на наема, затова Ви казвам, че нещата си 
вървят и не са такива, каквито са Ви представени на Вас, предполагам, че 
от същите хора. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако би имало нещо, мисля, че отдавна спора щеше да е в съда и 

щеше да има решение, така че да не ни занимават нас тука на този етап, не 
виждам да е коректно. Да подлагам ли на гласуване или го оттегляте 
Вашето предложение? Да гласуваме. 

Колеги, г-н Костадинов има процедурно предложение, което иска да 
се гласува. Аз лично не го разбрах, ще помоля още веднъж да го повтори за 
да знаете какво гласуваме. 

 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
В този конкретен случай настоявам да се запише, че докато не се 

издължат и не уредят всички взаимоотношения между фондацията и ДКЦ-
то, договор да не се подписва. Това е. 

 
Никола АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте. Ако смятате, че това е резонно, моля да гласувате. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да добавя, защото иначе създаваме неприятен прецедент. 

Неустановени взаимоотношения, води до продължаване на ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... Установени са с договор взаимоотношения ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Установени са взаимоотношенията. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Установени са договорни взаимоотношения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
С договор има всичко и ако имаше някакво основание, някой щеше 

да си вземе парите по съдебен път много отдавана ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... Той е действащ в момента. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги така или иначе имаме процедурно предложение. Вие 

решавате дали да бъде включено това вътре. Който е “за” предложението 
процедурното на г-н Костадинов, моля да гласува. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
То, който инициира защо го няма в залата? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 5; против – 14; въздържали се – 10, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението на комисията, така както е обсъдено и 

внесено в комисията по “Собственост”. Поименно гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 
184-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС и чл. 25, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/224/12.12.2011г., Общински съвет – 
Варна дарява на „Градски транспорт” ЕАД Варна следните вещи – частна 
общинска собственост: 

•••• Дизелов електроагрегат модел АД 100 kw. номер 90457, година 
на производство 1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 24 200, 
00 лв. 

•••• Дизелов електроагрегат модел АД 100 kw. Номер 202089, 
година на производство 1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 
24 200, 00 лв. 

Възлага на Кмета да подпише договор за дарение.   
   
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тука мнения и съображения? Нямаме. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, благодаря за търпението и за вниманието. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Благодаря на председателката на комисията. Последната точка по 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество”. 



ХIX.  
 

По точка деветнадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:  
(1) - даване на съгласие да бъде открито официално 

представителство на Община Варна в гр. Харков, Украйна като 
подразделение на Общинско предприятие „Център за развитие на 
международното сътрудничество” към Община Харков.   

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК “ЕВМС” 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

185-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община – Варна с вх. № РД 11 – 9906/92/03.06.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде открито официално представителство на 
Община Варна в гр. Харков, Украйна като подразделение на Общинско 
предприятие „Център за развитие на международното сътрудничество” към 
Община Харков.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря на колегите. 
 



ХX. 
 

По точка двадесета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет-Варна. 
 

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря на г-н Георгиев. Последната точка, която винаги е в 

дневния ред “Промени в съставите на постоянните и временни комисии” 
към Общински съвет – Варна. При нас единственото заявление, което е 
постъпило е от Благомира Здравкова Александрова. После ще дадем и на г-
н Недков да предложи. Прочитам Ви къде е заявила желание г-жа 
Александрова да участва.  

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

186-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

 
 
 
 
187-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

 
 
 



188-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ВрК „Структури и общинска администрация”. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги тук. Не виждам. Който е “за”, моля да 

гласува. 
 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 
Г-н Недков. 

 
 

Николай НЕДКОВ 
Аз искам да изразя своето желание от комисията по “Ф и Б” да 

премина в “Правната комисия”, с оглед моята квалификация. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предния мандат не можехме да съберем хора. Колеги, на същите 

основания:  
 
 
 
189-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Финанси и бюджет” 
общинският съветник  Николай Недков Недков. 

 
 
 
 
190-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Николай Недков 
Недков да бъде член на ПК „Правна комисия”. 

 
 
Мнения и съображения някой да има? Не виждам. Който е “за”, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се  – 0,  

предложението се приема. 
 
 
 
Колеги, други предложения. Благодаря за активната работа. Поради 

изчерпване на дневния ред закривам Третото заседание на Общински съвет 
– Варна в 12:50 часа. 
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