
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 7 
 

Седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 16.05.2012 г. (сряда) от 09:00 часа до 17:00 часа и на 
17.05.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа до 16:15 часа. 
  

Присъстват 49 общински съветника, отсъстват: 
 
Снежана ДОНЕВА 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 

Следобедно заседание - 16.05.2012 г. – от 14:00 часа до 17:00 часа 
 

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Йорданка ЮНАКОВА 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Светлана ТАКЕВА 
Снежана ДОНЕВА 
Тодор МУТАФОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 

ВТОРИ ДЕН - 17.05.2012 г. – 09.00 до 13:10 часа 
 

Присъстват 48 общински  съветници, отсъстват 3 общински 
съветници: 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА  
 

Следобедно заседание - 17.05.2012 г. – от 14:00 часа до 16:15 часа 
 

Присъстват 38 общински съветника, отсъстват: 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Борислав ГУЦАНОВ 
Желез ЖЕЛЕЗОВ 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Йорданка ЮНАКОВА 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Светлана ТАКЕВА 
Станислав ИВАНОВ 
Тодор МУТАФОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... интегрираната система за безхартиено заседание на Общински 

съвет – Варна, на днешния и утрешния работен ден от Седмото заседание 
на Общински съвет – Варна. Ще ви бъдат раздадени устройствата тип 
таблет, които ще подпомагат нашата работа в следващите месеци, когато 
започнем пробно да въвеждаме системата. Така че, който не е успял да 
получи своят таблет, това ще стане преди началото на следобедното 
заседание или в утрешният ден. 

В присъствения списък са положени 41 подписа, което означава, че 
необходимия кворум е налице и можем да открием работата на Седмото 
заседание на Общински съвет – Варна.  

Ще помоля за тишина в залата, тъй като ще започнем с една 
тържествена част. В залата е г-н Богоев от Общинската избирателна 
комисия, който ще ни запознае със свое решение. Заповядайте г-н Богоев.  

 
Кристиян БОГОЕВ  
Добър ден. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, гости. В Общинска избирателна комисия е 
постъпило заявление от Гергана Желязкова Стефанова, общински съветник 
от листата на ПП “Либерален алианс” с искане за прекратяване на 
пълномощията. След като обсъдихме всички доказателства и изисквания 
на закона, Общинска избирателна комисия взе свое решение № 409, с 
което прекрати пълномощията на Гергана Желязкова Стефанова и обявява 
за избран общински съветник следващият в листата на ПП “Либерален 
алианс”, а именно Веселина Маринчева Янкова.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-жа Янкова да заповяда на трибуната. Колеги, ще ви помоля да 

почетем полагането на клетва. 
  
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 Варненската 
община и да работя за тяхното благоденствие. 

Заклех се! 
 
/общинския съветник Веселина Маринчева Янкова се заклева и 

подписва клетвената декларация/    
 
Колеги, дневният ред ви е раздаден. Преди да пристъпим към 

неговото обсъждане, бих искал да ви запозная с предложенията, които са 
постъпили в Канцелария на Общинския съвет до началото на днешното 
заседание.  

Първото е от г-жа Цветелина Тодорова Тънмазова, която ни 
уведомява, че поради служебни ангажименти няма да може да вземе 
участие в двата работни дни на седмото заседание на Общински съвет – 
Варна.  

Със SMS г-жа Снежана Донева ни уведомява, че по здравословни 
причини също няма да може да участва в работата на Седмото заседание, 
надява се при подобряване на здравословното й състояние да може да се 
присъедини към нас.  

Следващите предложения са направени от председателите на 
ресорни комисии към Общински съвет – Варна, които със съответните 
входящи номера правят предложения за допълнение към така предложения 
проект за дневен ред.  

Първото предложение, те са ви размножени и са раздадени. Аз само 
ще..., така маркирам. Първото предложение е от г-жа Валентина 
Софрониева, председател на постоянна комисия “Собственост и 
стопанство”, която с вчерашна дата входира предложение за включването 
на поредица от нови точки към точката по “Собственост и стопанство”.  

Следват две предложения от председателя на комисията по 
“Финанси и бюджет”, също са ви раздадени. Едното е с дата 15, другото е с 
дата 14 май, където той предлага включването на по три допълнителни 
точки, общо шест на брой, към така предложения проект за дневен ред. 
Имате ги при вас.  

Следващото предложение е с дата 11 май със съответният входящ 
номер от г-н Николай Георгиев Стоянов, председател на комисията по 
“Структури”, който включва, предлага да бъде включено в неговата точка 
по “Структури” подточка касаеща поправка на очевидна фактическа 
грешка по решение № 249 на Общински съвет – Варна.  

Следващото предложение е от дата 11 май от г-жа Даниела Димова, 
председател на комисията по “Култура”, която предлага към точката по 
“Култура” да бъде включена допълнителна подточка касаеща 
изслушването на доклад от д-р Петър Липчев, председател на работната 
група, която както си спомняте на предното заседание създадохме с цел 



изготвяне на предложение за именуване на местности, които не носят 
български имена. Д-р Липчев е готов със своя доклад.  

Колеги, това са предложенията, които са постъпили до началото на 
днешното заседание в канцеларията. Имате думата за мнения, 
съображения, допълнения, предложения към така предложения проект за 
дневен ред. Г-н Костадинов, заповядайте.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Единственото, което 

искам да добавя – да започнем с една минута мълчание заседанието на 
днешната сесия, в памет на жертвите на арменския геноцид. Знаете, че 
датата 24 април е в нашия календар на общината с датите, които се 
отбелязват всяка година. Така че, това е моето предложение. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Предложението не е по дневния ред. Ще го подложа на гласуване. 

Колеги, други мнения, съображения? Г-жа Димова.  
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми госпожи и господа, колеги. 

Предлагам като подточка в комисията по “Култура и духовно развитие” 
допълнителна седма да разгледаме предложение за решение за отпускане 
на финансова помощ от 500 лв. на район “Аспарухово” за организирането 
и провеждането на празника им. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други предложения? Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е предложение към дневния ред. Отправям така следният апел. 

Коментирахме, че в дневния ред извънредно ще влизат точки, които 
наистина трябва да бъдат решени. А в момента дневния ред, който се 
предлага, допълнителната му част е почти толкова, колкото е подписаният 
от Вас преди една седмица, така както е нужният законов срок. Т.е. аз ви 
моля наистина да се спазват изискванията и съветниците да имат 
възможност да се запознават с всички материали по надлежния законов 
ред. Ще ги приемем сега, но приемете го като компромис от нашата група, 
че по подобен начин ще подходим на тази сесия. Ако има нещо 
извънредно, да. Но по този начин да се прави дневен ред, извинявайте 
много, не е сериозно.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чухте г-н Гуцанов. Забележката, мисля, че има резон и за в 

бъдеще е хубаво председателите на комисии по-добре да планират своята 
дейност. Г-жа Софрониева.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Реплика към г-н Гуцанов. Г-н Гуцанов, гледала съм Вашите 

протоколи, толкова неща са влизали по време на сесиите, без да са минали 
на комисии. В случая се внасят точки в дневния ред, които са гледани на 
комисия, обявена по надлежния ред. Недейте ме кара да Ви изкарам 
старите протоколи, да ви преброя решенията, които са внесени. И в 
момента са внесени решения, които са важни за гражданите на Община 
Варна. Нищо различно не е внесено.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов, дуплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Радвам се на тактичното изказване на г-жа Софрониева. Само че,     

г-жо Софрониева, погледнете кои точки са вкарвани и колко са били 
важни, един път. И второ, аз не ви казвам дали е минало или не е минало 
през комисия. Бях достатъчно добронамерен. Не ни карайте на всяка точка 
сега да коментираме кое е било правилно и кое не било правилно, сесията 
да продължи четири дена. Мисля, че беше ясно посланието, което ви казах.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги ... Други мнения и съображения има ли? Не виждам. Ще 

подложа на гласуване така направените предложения, след което ще 
пристъпим към приемането на дневния ред.  

Колеги, предложението на г-жа Димова, към точката по “Култура и 
духовно развитие” да бъде включена, като седма подточка отпускането, 
разглеждане и евентуално приемане на решение за отпускане на средства в 
размер на 500 лв. за празника на район “Аспарухово”. Който е съгласен с 
това предложение .... 

 
.............. /гражданка/ 
Извинявайте много .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не Ви е дадена думата, много Ви се моля. Току що говорехме за 

правилник, в който пише как се иска думата и кой трябва да поиска това. 
Присъствате на пета поредна сесия, поне това би трябвало да е ясно, като 
правила.  



Който е съгласен с предложението на г-жа Димова, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Костадинов за почит в рамките на една минута 

на жертвите, които са на арменския геноцид. Който е “за”, моля да гласува.    
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред по 

същество, предлагам да приведем в изпълнение решението, което току-що 
гласувахме. Моля за минута мълчание със ставане на крака.  

 
Благодаря ви колеги.  
 
Преминаваме към приемането на проекта за дневен ред.  
 
Колеги, гласуваме дневния ред точка по точка.  
 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

 2. Разглеждане на оспорване на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000291ВН/10.04.2012 г. относно искане за ново преразглеждане на 
решение № 299-11/6/28.03.2012 г. 
 

Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
3. Удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна”  – златен на 

Сияна Филипова Власева. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 
духовно развитие”  относно: 

(1) – присъждане на Голяма награда “Варна”  и награда „Варна” за 
изкуство и култура за 2012 г. 

(2) – даване на съгласие за разпределение на приходите от изложбите 
в РИМ – Варна. 

(3) – именуване на три улици в Жилищна група, западно от болничен 
комплекс ВМИ – Варна. 

(4) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за 
сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия 
и Община Варна. 

(5) – възстановяване на паметна плоча на опълченеца Господин 
Иванов. 

(6) – доклад от д-р Петър Липчев – Председател на Работна група за 
проучване и преименуване на местности на територията на Община Варна.  

(7) – отпускане на финансови средства от функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности” на районните кметства на територията на 
Община Варна, във връзка с отбелязване на празниците им.  

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование”  относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в системата на народната 

просвета за 2012 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2012 г. 
(3) – преобразуване на Спортно училище “Георги Бенковски” – 

Варна от общинско в държавно училище и предоставяне безвъзмездно за 
управление на публична общинска собственост, предмет на АОС № 
2118/10.09.2001 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
6. Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на 

Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото събрание на 
НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 г.   

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



7. Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“ Здравеопазване”  относно: 

(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна 
процедура на “СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 

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

(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(4) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 
управление на управителите на общински лечебни заведения, съгласно 
предложение на Кмета на Община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Обществен ред 

и сигурност”  относно: 
(1) – приемане на актуализирана Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

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

относно: 
(1) – изменение на приложение № 3 към Наредба за организация на 

движението на територията на Община Варна. 
(2) – утвърждаване на промени по автобусни линии от 

Транспортната схема на Община Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

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

дейности и жилищна политика”  относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности по молби на 
граждани. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности по молби на 
граждани. 



(3) – избиране на членове на Съвета за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси. 

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

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

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2012 г. 

(2) – следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения. 

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

предложението се приема. 
 
12. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и 

общинска администрация”  относно: 
(1) – одобряване на промени в структурата на общинската 

администрация на Община Варна. 
(2) – увеличаване персонала на ОП “ Зоопарк-СЦ” . 
(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

Решение №249-2/6/28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
  
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП - ПРЗ и РУП за УПИ II “ за училище” в кв. 
38, по плана на 8 м.р. на гр. Варна. 

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

предложението се приема. 
 
14. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Изработване 

проект на Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” относно: 



(1) – изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

  
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
15. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет”  относно: 
(1) –  даване на съгласие Кмета на Община Варна да подпише Запис 

на заповед в полза на МРРБ по проект “Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 
за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на Община Варна” по ОП “Регионално развитие” 
2007 - 2013 г. 

(2) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“Градски транспорт” ЕАД. 

(3) – даване на  съгласие  за отпускане на финансови средства за 
закупуване на скенер за СБАЛОЗ “Д-р Марко А. Марков” Варна 
ЕООД. 

(4) – опрощаване на държавни вземания. 
(5) – вземане на решение да бъдат опростени неплатените в пълен 

размер такси за ползваните социални услуги, предоставени от Домашен 
социален патронаж – Варна. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„GROW MOBILE – Използване на иновативни мобилни приложения за 
стимулиране развитието на иновационни услуги в сектора на туризма”.  

(7) – изменение на решение № 1270-7(21)08.12.2004 г. на Общински 
съвет – Варна.  

(8) – Даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„Health4Growth – Развитие на здравеопазването”, по програма INTERREG 
IVC. 

(9) – Изпълнение на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в Регион Варна”. 

(10) – Определяне на дивидент за 2012 г., дължим от печалбата за 
2011 г. на „Обреди” ЕООД. 

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

предложението се приема. 
 
16. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство”  относно: 



(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на “Федерация 
за приятелство с народите на Русия и ОНД”,  върху имот частна - 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 
56. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
“ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА” ЕАД, върху част от имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Ал. Рачински” № 29 ъгъла с ул. “Г. Бенковски” № 1. 

(3) – предоставяне безвъзмездно за управление на район 
“Владислав Варненчик”  имот частна – общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, I м.р. 

(4) – предоставяне безвъзмездно за управление на район 
“Владислав Варненчик”  имот публична – общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, IV м.р. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на МГ “Д-р Петър 
Берон” на “Многофункционална сграда” с идентификатор 
10135.2562.244.6, със застроена площ 149 кв.м. 

(6) – определянe на ред за ползване на общата учебна сграда от ОУ 
„ Захари Стоянов”  и МГ „Д-р Петър Берон”,  находяща се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка”. 

(7) – учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 
години върху ПИ 10135.2557.331 и ПИ 10135.2557.321. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на ДП 
“Пристанищна инфраструктура”  на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н 
“Аспарухово”, м. “Манол чешме” и с. Каменар, м. “Куванлъка”. 

(9) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № Д-
5-9200/401/05.05.2005 г., за предоставяне безвъзмездно за управление на 
НУ “Васил Левски” на имот, находящ се гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 
14. 

(10) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Резервен”, фонд “Ведомствен“ и от фонд “Ведомствен“ във фонд 
“Резервен“. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на възмездно 
право на ползване на “Макдоналдс” /България/ ЕООД, върху имот, 
находящ се гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик”. 

(12) – обявяване за частна общинска собственост на тупик с площ 
52.00 кв.м, съставляващ част от ПИ № 10135.2508.9508. 

(13) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеална част от УПИ I-253,254, находящ се в с. 
Каменар, ул. “Липа” № 2, 4. 

(14) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за: 

- УПИ Х-273, находящ се в с. Тополи, ул. "Р. Панчелиев" № 21. 



- УПИ IX-273, находящ се в с. Тополи, ул. "Лоза".  
(15) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 

разпоредителна сделка за ид. части от ПИ № 10135.1507.78, находящ се гр. 
Варна, ул. “Иван Вазов” № 41 – 43. 

(16) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ПИ № 10135.3515.295, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Младежка” № 22. 

(17) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ПИ № 10135.3515.495, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Милосърдие” № 17, кв. 40. 

(18) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3515.401, находящ се в  гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 40. 

(19) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.5503.96, находящ се гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова 
долина” № 28. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ид. части от ПИ № 10135.3512.75, находящ се гр. 
Варна, ж.к. “Младост”, ул. “Мечтание”. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.1505.271, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Г.С.Раковски” №  54. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5505.312, находящ 
се гр. Варна, ул. “Георги Велчев” № 4. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.4504.273, находящ 
се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Антон Франгя” № 14. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ пл. № 532, находящ се гр. 
Варна, с.о. “Сълзица”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ пл. № 2785, находящ се в гр. 
Варна, с.о. “Боровец - север”. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна, ид. части от УПИ XV -

106
, находящ 

се в с. Звездица, ул. “Вега” № 1. 
(27) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5404.1666, находящ 
се гр. Варна, местност „Боровец-юг”.  

(28) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Изгрев - 1”.  



(29) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VIII- 271, находящ се в с. 
Тополи, ул. “Йордан Николов” № 34. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 1416, находящ се в гр. 
Варна, кв. “Галата”, ул. “Хоризонт”№ 7. 

(31) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.5403.3154, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Боровец - юг”. 

(32) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2575.1806, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”. 

(33) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2512.1225, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Перчемлията”.  

(34) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.5504.477, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Борис Киряков” № 23. 

(35) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2510.1839, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Добрева чешма”. 

(36) – одобряване на пазарна оценка, за учредяване на “Сънфудс 
България” ЕООД на право на пристрояване, върху имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. “Владислав Варненчик”.  

(37) – допълване на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от 
сграда, находяща се в гр. Варна, парк “Приморски парк”, вдясно от 
входа на “Летен театър”. 

(38) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на временни павилиони № № 62, 63, 64 и 
65 – общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ж.к. “Младост” II 
м.р., търговски комплекс “Орехчето” . 

(39) – даване на съгласие на ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД за бракуване на лек автомобил ВАЗ 21053 и специален 
автомобил РАФ 977. 

(40) – одобряване на пазарни оценки, във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, между Община Варна и 
“Пчелин - 3” ООД. 

(41) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения от 
ДКЦ – І “Св. Клементина” ЕООД, за здравно образователен център за 
работа с уязвими групи по програма “Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” на МЗ. 



(42) – даване на съгласие за подписване на анекс към договор за 
наем между “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и “Овърсийз 
Вентидж” ООД. 

(43) – определяне на обект „Изграждане на гробищен парк на 
територията на ПИ 10135.2043.284 = УПИ 10135.2043.257 „За 
гробищен парк”  с площ 30 740 кв.м. в м. ”Кара тепе”, землището на кв. 
Виница в гр. Варна”, за общински обект от първостепенно значение и 
допълване в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2012 г.”. 

(44) – намаляване на капитала на “Дентален център – І - Варна”  
ЕООД и приемане на изменение в устава на дружеството.  

(45) – отмяна на решение № 4982-11 по Протокол № 54 от 
16.05.2007 г. на Общински съвет – Варна и възлагане на районните 
технически служби на функции по изпълнение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

(46) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – 
Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” 
ООД, във връзка с договор за наем между дружеството и МВР. 

(47) – изслушване на доклад от представителя на Община Варна – 
Николай Георгиев Стоянов за участието му в Общото събрание на 
съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 
ВАРНА” ООД, проведено на 30.03.2012 г. 

(48) – създаване на общинско предприятие „ДДД” – Варна. 
(49) – създаване на общинско предприятие „Охрана” – Варна. 
(50) – създаване на общинско предприятие „Строителство и ремонт” 

– Варна. 
(51) – откриване на процедура по ликвидация на „Жилфонд” 

ЕООД, „Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД. 
(52) – закупуване на ПИ № 038003, ПИ № 038010, находящи се в 

землището на с. Тополи м. „Бостан тарла” и ПИ № 040014 находящ се в 
землището на с. Каменар, Община Варна, във връзка с разширяване на 
гробищен парк „Запад”. 

(53) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – 
Валентина Вичева Софрониева, за участие в общото събрание на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ВАРНА” АД. 

(54) – упълномощава представителя на акционера Община Варна - 
общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание 
на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

(55) – отдаване под наем на част от имот частна - общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 24, ет. 7, на 
Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи 
в неравностойно положение - ДЕДАЛ” за срок от 5 (пет) години. 

(56) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР 
– Варна за 2 броя специализирани автомобили. 



(57) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР 
– Варна за 2 броя мотоциклети. 

(58) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2011 г. и 
избиране на одитори за 2012 г. на: 

• ДКЦ - ІІІ ВАРНА ЕООД 
• ДКЦ - ІV ВАРНА ЕООД 
• СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р Д. 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД 

• “АМБУЛАТОРИЯ ГРУПОВА ПРАКТИКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ  ВАРНА” ЕООД 

• “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА – І ВАРНА” ЕООД 

• “СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ” ЕАД – 
ВАРНА 

• “ПАЗАРИ” ЕАД – ВАРНА 
• “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - ВАРНА 
• “ОБРЕДИ” ЕООД - ВАРНА 
• “ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ЕАД – Варна 
• “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД  
• “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД 
• “ДКЦ  І – “СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” - ВАРНА” ЕООД  
• “ДКЦ V  ВАРНА -“СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
17. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното 
Седмо заседание на Общински съвет – Варна, с така направените и 
входирани предложения за допълнения към дневния ред, точките по 
“Култура”, по “Финанси”, по “Структури” и по “Собственост и 
стопанство”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към първа точка от така приетия дневен ред.  
 



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господа заместник кметове, уважаеми г-н председател, 

колеги. Въпросът ми е към председателя на общинския съвет и към кмета. 
Става въпрос за синята зона. Има ли наистина дружество офшорно или 
каквото и да е друго, което е влязло в определени отношения с фирмата 
“Паркинги и гаражи” и то участва в събирането на средствата и в 
експлоатацията на синята зона. Има ли или няма? Ако има, чие решение и 
по какъв начин е станало влизането на това дружество в общинската 
фирма “Паркинги и гаражи”? Има ли правени разчети колко ще бъдат 
приходите от синята зона и къде те ще бъдат разходвани? На следващо 
място, по какъв начин и методика са определени сумите за събиране в 
синята зона. 250 лв. е за фирмите. Според вас колко фирми ще закрият 
своите офиси в синята зона? Кой е правил тези разчети и по какъв начин 
ще се експлоатира синята зона? Дано да са слухове това, което витае в 
публичното пространство на Варна за тази частна фирма, дано това да не е 
истина и дали тя е свързана с определени активисти от дадена политическа 
партия. Аз силно се надявам, че това наистина са слухове, а не истина и на 
гърба на варненци да се прави една синя зона, която така или иначе трябва 
да се направи, но с цени, определени по един доста странен начин. Моля и 
председателя на съвета и кмета, не случайно казвам и председателя, тъй 
като дружеството е общинско и се управлява от общинския съвет. Но се 
надявам, че съвместно се вземат тези решения между председателя на 
общинския съвет и кмета на дадени обсъждания. Моля за отговор, ако не 
сега, то на следващата сесия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнението на г-н кмета ще го чуете от него. Що се отнася за синята 

зона, Вие знаете много добре, тя беше създадена по предложение на 
транспортната комисия и комисията по “Обществен ред и сигурност”. В 
предния мандат беше входирано предложението от тях и съветниците 
приеха, и в тази наредба упълномощиха общинското дружество “Паркинги 
и гаражи” да стопанисва и управлява въпросната синя зона. Това е като 
отговор от моя срана. От там до момента в Канцелария на Общински съвет 
и при председателя не е постъпвала официална информация от страна на 
ръководството на дружеството, с която да има обяснение в тази посока. 



Надявам се искрено това да бъде направено на предстоящата комисия по 
“Собственост и стопанство”, когато предстои приемането на отчета за 
дейността на дружеството, който все още не е постъпил и в тази комисия. 
Иначе коректно аз считам, че отговора на този въпрос бихте могли да го 
получите и аз предлагам да отговори г-н Иван Луков, като председател на 
ресорната комисия, който би трябвало да има информация в тази посока. 
Г-н Луков, готови ли сте да отговорите на въпроса? Павел Христов да се 
готви, поиска думата.  

 
Иван ЛУКОВ 
На въпроса на г-н Гуцанов, предлагам да му отговорим писмено, 

поради причината, че тази наредба е приета на предния мандат на 
общинския съвет и можем да се запознаем и всички би трябвало да я знаят, 
така че няма проблем да му отговоря писмено.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поемате ангажимента. Г-н Христов поиска думата за реплика най-

вероятно.  
 
Павел ХРИСТОВ  
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Питането ми касае улицата 

около Варненски свободен университет, която е в много тежко състояние, 
много е надупчена. Предвижда ли се тази година ремонт там, тъй като по 
време на сесии особено инцидентите там са доста със студентите и е 
въпрос на време може би да стане някой по-тежък. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващо питане от г-н Тодоров. Заповядайте.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Моят въпрос е свързан с точката след малко, която се оспорва от г-н 

Йорданов. Запознах се с обяснението, абсолютно логично г-н Йорданов 
оспорва нашето решение за гаранция и ангажимент към сделката между 
“Транстриумф” и “Градски транспорт”. И аз му дължа едно извинение, 
след като чуя обаче и неговия отговор. Кой подведе кмета или 
администрацията, има ли пръст в тези договорки, защото говорим за 
сериозна сума и кой от нас в комисията или изобщо движи тези неща, кое е 
това лице, за да не излезе така, че заблуждаваме варненци и до момента 
продължаваме да ги заблуждаваме. Това ми е въпроса.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тодоров. Г-н Недков.  
 



Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги. 

Имам два въпроса. Единият въпрос е относно така нареченото заплащане 
на такса смет от граждани и фирми на град Варна за имоти, които не се 
ползват целогодишно. Аз държа в себе си дневния ред на постоянна 
комисия “Финанси и бюджет” от 01.12.2011 г., когато от общинската 
администрация в тази комисия и в правната комисия беше внесено 
предложение за способите, по които общинския съвет трябва да реши как 
да се освободят граждани и фирми от заплащане на такса смет за имоти, 
които не се ползват целогодишно. Като инициативата е на омбудсмана на 
България. Имаше забележки относно самата методика, от правната 
комисия и от “Финанси и бюджет”, за съжаление шест месеца по-късно все 
още общинската администрация не е внесла конкретния текст, който 
трябва да се гласува от общинските съветници. Сами разбирате, че това 
ощетява гражданите и имаме неоснователно обогатяване от страна на 
Община Варна. Конкретния ми въпрос и моето предложение, защо, по 
каква причина се забави това решение, което трябва да бъде взето от 
общинския съвет и предложението ми, на следващото заседание на 
общинския съвет да се гласува този текст. 

Имам и още един въпрос, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и 
Наредбата за обществения ред на Община Варна в чл. 31 се забранява 
движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, 
зелени площи и пешеходни зони, като глобата е от 50 до 500 лв. Моят 
въпрос е, защо продължава движението на МПС в Морската градина и 
защо се издават пропуски от частна фирма за движението на МПС в 
Морската градина? Това е място за отдих и спорт, а не за движение на леки 
автомобили. Мисля, че е крайно време общинския съвет да запита защо 
няма ....  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
.... Морската градина, но истината е, че подобни безобразия се 

случват и в кварталите. Преди около една седмица бях запознат с един 
сигнал за изградена барака с основи, при това солидни, бетонни, в 
“Кайсиева градина” на една поляна буквално, пред блок 211. Беше доста 
така странно, затова отидох да се запозная на място. Видях, че наистина е 
построено нещо, което вече е някакъв сервиз за газови инжекционни или 
нещо подобно. Зададох въпрос към районния кмет, г-н Михайлов, който 
каза, че това не е станало с негово знание и тъй като нямаше време да се 
обърна към администрацията непосредствено преди сесията, въпросът ми 
към г-н кмета е, кой е дал разрешение за това и дали ще се вземат мерки за 
премахването му, защото то това е просто едно очевидно, поредно, грубо, 
нагло беззаконие. 



Вторият ми въпрос е свързан отново към г-н кмета въпроса. В 
началото на годината стана един проблем с 11 или 12 спортни клуба, които 
не бяха подали достатъчно в срок и навреме своите документи за 
финансиране от общината по Наредбата за финансиране на спортните 
клубове на територията на Община Варна. Оказа се, че тъй като не е в 
нашите правомощия като комисия и Общински съвет да им разрешим това 
финансиране, общата сума на средствата беше от порядъка на около 14 
хил. лв. С писмо към кмета на общината Кирил Йорданов, се обърнахме с 
молба за всеки един от тях персонално и отделно да се вземе решение, с 
оглед на това, че сумата не е кой знае колко голяма и закъсненията бяха от 
порядъка на около една – две седмици след крайния срок. Писмото беше 
съгласувано и с дирекцията, тогава все още съществуваща “Младежки 
дейности и спорт”, изпратено е преди около месец и половина, обаче 
отговор нямаме. От страна на клубовете получихме запитване, в крайна 
сметка дали има някакво движение? Тъй като аз не можах да им отговоря, 
затова въпроса ми е към Вас. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Други питания? Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и 

гости. Защото тука само за кандидат кметове питаха, че реших да разведря 
обстановката малко. Аз не съм бил кандидат кмет, не съм задавал тия 
въпроси никога. Въпросът ми е следният. В петъка уважаеми г-н 
Йорданов, ще се състои експертния съвет по градоустройството, в който 
ще бъде разглеждан окончателния вариант на общия устройствен план. 
Моят въпрос е, ще имаме ли Общински съвет и предложение по-скоро, арх. 
Петър Йорданов и неговия екип да изготвят една информация до 
общинския съвет, в която да бъдат набелязани най-сериозните различия 
между окончателния вариант, който ще бъде приеман в петъка и след това 
предлаган на общинския съвет на общия устройствен план и това, което 
сме приели на сесия преди три години и половина, като общи РПИ. Това е 
първото.  

И второто, предлагам след заседанието на експертния съвет да има 
едно общо заседание на експертния съвет и на общинския съвет, за да 
може да бъдат изчистени от количествена информация или непознаване на 
материята, проблеми предварително. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Други питания, колеги? Не виждам. В залата е кмета 

на града, има думата за отговор на така поставените въпроси. Заповядайте, 
г-н кмете. 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа гости. Синята зона, разбирам г-н Гуцанов, че и 
към мен ориентирате въпроса си. Усещам, че това е частично, частично – 
да. Добре, ще се опитам да отговоря това, което на мен ми е известно към 
момента. От много години в нашия град се говори за синя зона, но винаги 
съм бил респектиран и сдържан по тази тема с оглед сложността на този 
процес и евентуалните неблагополучия, неудобства за хората в резултат на 
едно недобро обмислено и реализирано предложение. Това що се отнася до 
моята нагласа към този проект. Тъкмо и това ме е направило сдържан през 
годините, да не пристъпя към бързи действия към въвеждането й. Това са 
общи разсъждения, които казвам. По отношение на синята зона в процеса 
на нейната реализация не мога да ви дам информация, защото и на мен ми 
се случи, че на пресконференция преди два дни разбрах за нейното 
въвеждане в експлоатация, пробни 15 дни, след което реално от 01.06 
нататък. В крайна сметка реализацията е в резултата на решение на 
общинския съвет от предишния мандат, на общинския съвет, ако не се 
лъжа. Приемането на наредба и е безспорна волята на колективния орган, 
реализацията на този проект да се възложи на ръководството на “Паркинги 
и гаражи”, поради което най-добре е те да отговорят на вашият въпрос в 
детайли. Не само на вашия въпрос, но и на много варненци и в процеса на 
реализацията трябва много често да бъдат на пряка линия с варненци да им 
обясняват какво се случва, евентуални неблагополучия да бъдат 
коригирани своевременно на ход. Това е тяхно задължение. Що се отнася 
до моята позиция по отношение на наредбата, тя е оспорена, Варненския 
административен съд я е отменил в частта, където аз съм я оспорил. В 
момента тази наредба е във Върховния административен съд и предстои 
Върховния административен съд да се произнесе по нейната 
законосъобразност. Това мога да кажа за синята зона. 

Варненски свободен университет, улицата, не само тази улица, много 
други улици, а и по-голямата част от средствата за ремонти на пътища в 
нашия град е налична, но те ще бъдат реализирани след като приключи 
процедурата по избор на изпълнители в петте района на нашия град. 
Причините за забавянето избора на изпълнител са добре известни на 
варненската общественост, особено на общинските съветници, които 
имаха доверието на варненци да продължат да бъдат общински съветници 
и в новия състав на общинския съвет. Добре известно е решението на 
общинския съвет от септември месец миналата година, с което ме задължи 
да отменя поръчката, което доведе до една забава от четири – пет месеца. 
След като изберем изпълнител, след което ще бъдат направени ремонтите, 
пак казвам, с по-голямата част от средствата, които вие сте гласували.  

“Градски транспорт”. Обжалвам съм, т.е. оспорил съм това решение, 
което предстои да се произнесете сега, като точка втора от дневния ред, за 



което съм бил консултиран от специалисти. Най-общо мога да кажа 
следното за своите мотиви, понятно за повече хора. С това решение се 
въвежда една обективна и почти безгранична отговорност на общината за 
бъдещото състояние на “Градски транспорт”. Нещо, което ме притеснява. 
Тази обективна отговорност, тя не е внушение към сегашното ръководство 
на “Градски транспорт”, в никакъв случай, но това са реални житейски 
хипотези, които могат да се изразят във влошени икономически 
показатели, влошено финансово – икономическо състояние изобщо, лошо 
ръководство на предприятието. В това число, понеже става дума и за дълъг 
период от време, умишлено водене към фалит, което неизбежно на базата 
на това решение ще доведе до отговорност на общината, нещо, с което не 
съм съгласен. Или по друг начин казано, варненци не съществуват, не 
плащат данъци, за да обезпечават съществуването на “Градски транспорт”, 
по-скоро обратната хипотеза е вярна. “Градски транспорт” трябва да се 
грижи да обслужва съществуването, ежедневието на варненци. Това не е 
конкретно обвинение към когото и да е, това е едно принципно 
разсъждение, което е дало основание да оспоря това решение на 
общинския съвет. Удовлетворява ли ви до тук моя отговор? Кажете какво 
още? ... Веднага, когато сте гласували решението в рамките на сроковете за 
оспорване ми беше докладвано за това решение с мотивите, които изложих 
най-общо пред вас. Сега. Сделката за закупуване на частната фирма. 
Очевидно се забавя. Не участвам в разговорите за покупката на тази 
фирма. Нека да бъде ясно, че тя не е задължително условие за реализация 
на европейския проект и за усвояването на средствата, своевременно ние 
сме изготвили документите и са изпратени в София. Какво ще стане със 
сделката, най-добре е помежду си общинските съветници да обменяте 
информация, като така да се каже собственици на “Градски транспорт”, 
които водят реално разговорите. Това мисля, че не подлежи на оспорване 
по никакъв начин. Но иначе разбрах вашата позиция, видимо ще се 
дискутира. .... Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, това е. Достатъчно 
отговорно, официално заставам пред вас и отговарям, не мога да кажа. ... 

Сега. Г-н Недков, предложенията за такса смет. Е, това не е фатално, 
ако общината, общинската администрация ми внесе документ, който 
искате да гласувате, защото вие сами по себе си сте законотворци. Това е 
смисълът. Общинските съветници са законотворци, т.е. ако има празнина 
последвала от бездействие на администрацията, то тя допускаме по-
квалифицирано може да бъде запълнена със законотворческата сила на 
общинските съветници. Няма спор начина, по който се събират таксите е 
несправедлив, той беше оспорен. Имаше противоречиви решения на съда в 
тази насока. Мисля, че се върнахме в изходна позиция. Мен ме безпокои 
по-скоро нещо друго. Хотелите на “Златни пясъци” регистрират по една 
кофа, за която плащат, но техните гости изхвърлят значително повече. По 
едничка, цяла. Да, да, да. В момента тече тази проверка, тя ме вълнува 



повече. Как така цели хотели регистрират и плащат за една кофа, а 
всъщност няма спор, че те изхвърлят повече отпадък, отколкото плащат. 
Така, това са двете страни на медала. Нямам нищо против да намерим 
заедно с вас едно по-справедливо решение. По-справедливо, както по 
отношение на плащане за нещо, което хората не дължат, това също не мога 
да приема, но и справедливо заплащане за реални обеми, които се 
изхвърлят. Това са двете рамки бих казал, в които ние трябва да работим. 
Ще бъда благодарен за вашата помощ не само с питане, но и с 
присъединяване към намирането на реално решение. ... Частна фирма, не. 
Имаше такъв момент, допуснато е в заповед да се даде тази възможност, но 
на часа, когато бях сигнализиран това нещо беше отменено. Включително 
бяха иззети и пропуските издадени ... То не е частна фирма, то е 
ръководството на тенис корта, с оглед и яснота членовете на това 
дружество да получат пропуски, уточнявам за каква частна фирма става 
дума, не срещу заплащане, да не остане човек с погрешно впечатление, но 
и това не беше редно и отменено с повторна заповед от моя страна.  

“Кайсиева градина”. Барака с основи. Обичайно поназнайвам за 
случаите, в които премахваме бараки, което трябва да ви подскаже, че не 
зная за поставянето на такава барака. Току-що, докато вие задавахте 
въпроса си, Неделчо Михайлов дойде да каже, че е съставен констативен 
протокол, който е изпратен в РДНСК за премахването на обекта. Но ако ви 
интересува моето лично отношение, аз съм “за” премахването на часа. Не 
съм информиран за такова поставяне на барака, видимо някой сръчно, 
бързо, практиката ми е позната – за едно денонощие изникват основите и 
обичайно такива обекти, те трябва да бъдат премахнати. Аз не съм убеден, 
че има и разрешение, строително разрешение. Нека да се провери. 
Запишете колеги. Г-н Михайлов, това не е от компетенцията на районния 
архитект. Вие издавали ли сте с колегите си разрешение за поставянето на 
тази барака? ... А от кога е издадено? ... Но вие сте го виждали това 
строително разрешение? ... Дайте да го видим, да отговорим изчерпателно 
на колегата. ... Извадете го да видим и да прозвучи името на специалиста, 
който се е подписал и издал. Обичайната практика на районните архитекти 
какво показваше? Излиза в отпуска със заместване, един друг със 
запетайка, когато са конфликтни ситуациите, да не можеш да стигнеш 
пряко до извършителя. Това беше обичайната практика, но г-н Михайлов 
пое ангажимента ... Покажете го и на колегата тогава строителното 
разрешение, това е по-бързият способ да се стигне до името, дайте ми го и 
на мене. И ако аз имам възможност да го санкционирам ще го сторя на 
драго сърце.  

Спортни клубове, току-що, докато звучеше Вашия въпрос, г-н 
Базитов ми каза, че тези спортни клубове, за които Вие повдигате въпроса 
не отговарят на законовите условия и изисквания да бъдат финансирани от 
бюджета. Ако искате повече подробности, г-н Базитов може да ... Да ви ги 



даде на часа. Така ли е, г-н Базитов? Вие очевидно сте в течение на този 
проблем, който сте дискутирали.  

Сега за Морската градина. 2005 г. до към днешна дата са седем 
години, в които категорично отстоявам позицията – никакво строителство 
в Морската градина. Никакво. Категорично. ... Нямам намерение да влизам 
в спор с вас, коя е Морската градина. Тя е от три части, известно ви е – 
историческото ядро, Шокъровия канал, до стените на Евксиноград. До 
стените на Евксиноград. Категорично, категорично, имам писмено 
становище и пред общинския съвет и пред Националния експертен съвет. 
Никакво строителство в Морската градина. Каквото мога ... Нямам 
намерение да влизам в спор с вас. Каквото зависи от мен да препятствам 
строителството, независимо какви решения ще бъдат взети за следващите 
три години и половина няма да се подпише строително разрешение за 
строителство в Морската градина. И оттук нататък всички други приказки 
са приказки на пазара. Това е моята официална позиция, това е моята 
позиция, която аз ще удържа. И с това нещо приключвам ...  

Така. “Захари Стоянов” и Математическата гимназия. Предстои ... 
Заповядайте госпожо. Не е тука мястото, излезте, протестирайте си, 
говорете си. Казах си позицията. Нямам какво повече, седем години с това 
се занимавам. Математическа гимназия – “Захари Стоянов”.  

 
................. /гражданка/  
Много се извинявам г-н кмете, знам че ще ви отнема думата ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не сме Ви дали думата.  
 
................. /гражданка/  
Математическа гимназия разделя града на две ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не сме Ви дали думата, госпожо.  
 
................. /гражданка/  
... така че .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Госпожо, искате да прекратим заседанието? Заповядайте г-н кмете.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ  
Мисля, че от това няма какво да се каже повече. За Морската градина 

политическата воля е тази ... Поведението на администрацията ще бъде 
това. Вчера на пресконференция, завчера им казах и на архитектите, и на 



районните архитекти, и на главния архитект – да не са посегнали към 
химикалчето за подпис на строително разрешение в Морската градина под 
какъвто и да е предлог. Да не са посегнали. Сега тука ... Сред вас, без да ви 
обиждам, някои от вас виждам за първи път, но виждам и утвърдени лица 
във вашите редици, които по всички поводи, така да се каже спорни за 
нашия град изразяват позиция. Ей ги, прави са, седнали, крият се зад 
плакатите и т.н. Що се криеш бе? ... Алея първа е държавна функция и вие 
знаете, че там има концесии и нямам намерение сега да влизам в стари 
неща и добре известни на цялата варненска общественост. Предстои да се 
гласува днес, разбирам и разпределението на ползването на училище 
“Захари Стоянов” и на Математическата гимназия. Сега, спомняте си, само 
че от тази страна бяха протестните плакати, когато на времето започнахме, 
така да се каже, актуализацията на училищната база. Имаме ресурси в тази 
насока. Процес тежък, но процес, който ще трябва да извървим заедно, 
особено, ако се приеме новия закон, както ми докладва г-н Базитов, който 
ще даде в управление цялата база, училищна база в нашия град и 
действително тогава ние ще имаме възможност да направим едно по-
справедливо, с оглед на нуждите на варненските училища, разпределение 
на тази база. А тя в момента е несправедливо бих казал, неравномерно 
разпределена. Имаше един по-тежък случай, отколкото вашия сега. Вашия 
е на водещо място, като проблем. Това бяха езиковите гимназии, първа и 
четвърта. Знаете, че намерихме начин да решим по един справедлив 
способ този конфликт между училищата и сега и двете училища си имат 
нормална самостоятелна база. Казвам го с оглед на добрите възможности и 
намерения, които имаме и можем да реализираме и то в непосредствено 
бъдеще. Безпокои ме иначе този конфликт, това противопоставяне на деца 
и на родители, давам си сметка породено от обективното ви съжителстване 
в тази сграда, която е недостатъчна и за едните и за другите. Не зная дали 
предмет на разговора и разпределението на базата на новата част, която 
ние построихме и открихме на 15 септември миналата година, но това 
предстои да се уточни в днешното заседание. Ако тя също е предмет на 
разпределение, редно е да се помисли и в тази насока. Да се разпредели 
ползването и на новата сграда, аз съм за това, ако ви интересува личното 
ми мнение. Иначе мисля, че търпение и разум трябва да се прояви, поне в 
рамките на тази предстояща учебна година. А мисля, че от началото на 
следващата година ние ще имаме възможност, възможност ще имаме да 
направим едно разпределение. По-справедливо разпределени на обемите, 
на мощностите между нашите училища. Казвам го с еднаква симпатия и 
загриженост за учениците, родителите им, учителите в двете училища.  

Нямам какво да добавя по въпросите, които ми бяха отправени. Чрез 
отговор към вас мисля, че изразих мотивите си и да оспоря точка втора, 
която предстои да разгледате сега. Успешна работа желая на всички.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Ако някой се е сетил за допълнително 

питане. Не виждам. Колеги, преминаваме към точка втора от така приетия 
дневен ред. 

    
                
                
        



II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване на Кмета на Община Варна 
с изх. № ОС12000291ВН/10.04.2012 г. относно искане за ново 
преразглеждане на решение № 299-11/6/28.03.2012 г. 

 
Докл.: И. Портних – Председател на ПК “ФБ” 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на председателя на ресорната комисия, г-н Иван 

Портних. Заповядайте.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и 

господа. В комисията по “Финанси и бюджет” постъпи писмо във връзка с 
искането на г-н кмета, в което е формулирано следното предложение за 
решение. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

327-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с 
Оспорване от Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000291ВН/10.04.2012 г. на решение на Общински съвет – Варна № 
299-11, взето по протокол № 6 от заседание на 28.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 299-11/6/28.03.2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, мнения и съображения? Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Естествено ние ще се присъединим към оспорването от кмета, но 

странно до кога ще се занимаваме с “Градски транспорт” и с тази сделка, и 
до кога неща, които сме ги коментирали в комисия трябва да мине един 
период от месец или от два, за да разберете, че това, което сме го говорили 
е било безкрайно добронамерено, а не сега отново да се връща в изходна 
точка. И още един коментар по тази тема. Необходимо ли е покупката на 
“Транстриумф” или не е необходимо? Вчера директора на дирекция каза, 
че не е необходимо. Да или не? Къде е истината? И в крайна сметка кой 
движи цялата тази сделка? Ще бъдат ли спечелени тези пари или не? И ако 



не са спечелени, кой ще поеме отговорността, тъй като Община Варна 
няма друго място, от където може да набави такава сума. Става дума за 
близо 100 млн. евро. И това ли е отношението на управляващите? Към 
възможно най-доброто място за финансиране на общината. Над половин 
година този въпрос се прехвърля от едното място на другото място, така че 
аз ви моля изяснете кой в крайна сметка движи тази сделка. Тя ще става ли 
или няма да става? И някой знае ли какво в крайна сметка се движи по този 
въпрос и в администрацията, и в общинския съвет? И аз се радвам на 
отговора, който преди малко даде кмета и за синята зона, защото и там ще 
се очертаят същите май политически интереси в крайна сметка на дадена 
партия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Мисля, че неговите опасения са опасения 

на всички съветници, които с голямо желание искат да бъде реализиран 
големия проект. Г-н Иван Луков с компетентен отговор по въпроса. 
Заповядайте.   

 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, ще си позволя да взема думата, за да направя една 

хронология. В миналия мандат е гласувано решение, с което .. от 
общинския съвет, с което е упълномощен борда на директорите на 
“Градски транспорт” за закупуване на “Транстриумф холдинг” – 100 % от 
акциите им. Така че, на базата на това решение ние сме упълномощили 
борда на директорите, които водят преговори за закупуването на това 
дружество. С презумпцията, че хората, които правеха проекта за 
“Интегриран градски транспорт”, консултантите в тяхната резолюция е 
казано, че превозвача в Община Варна трябва да е един и той да е 
общински. Именно на базата на това тяхно решение в проекта ние 
вземахме и нашето решение да закупим, да се закупи “Транстриумф”. Що 
се отнася до писмото, продиктувано е изцяло само от това, че ние искахме 
да стане тази сделка, за да можем да изпълним това решение на общинския 
съвет и колкото се може по-бързо това нещо, тази сделка, и интегрирания 
градски транспорт, и в проекта, да могат да влязат в действие и той да бъде 
спечелен. А в комисията, си спомням, че ние го гласувахме абсолютно 
всички това писмо и се оказва в момента, че наистина малко надвишава ... 
Да, само Вие не гласувахте, Вие не участвахте в гласуването. Ок, но пак 
казвам, това е продиктувано .. Писмото е дошло от банката, продиктувано 
е с идеята да се случат нещата, които сме ги говорили, за да се осъществи 
тази сделка и на базата на това, това писмо тогава беше гласувано и на 
сесията на Общински съвет. Идеята в момента кмета да го оспорва ... 
Кмета е прав. Искаме да го отменим това решение. Защо? Защото всички 
банки, с които са водени преговори си имат някакви техни специфични 



изисквания и ние в крайна сметка не можем след всяка една банка, която 
си даде някакви условия, да бягаме да искаме решение от общинския 
съвет. На базата на това взехме решение в комисията, борда на 
директорите да си свърши до край работата, да ни докладва и когато имаме 
някаква по-точна информация, ще ви бъде докладвано на абсолютно 
всички. Що се отнася до това, което се каза онзи ден и днеска също от 
кмета, че тази сделка може и да не е вече необходима. Е ми нормално, 
живеем в бурно развиващо се време, текат бурни процеси, може да се ... 
Между другото заместник кмета и г-н Радушев са били в министерството 
на регионалното развитие, където са обсъждали проекта и там са стигнали, 
че може да се купува, може и да не се купува. Още не знаем точната 
информация каква е, на базата, на което да вземем ние решение. Искам да 
попитам обаче още нещо, защо, когато това решение за закупуване на 
“Транстриумф” – 100 % от акциите, има такова решение на общинския 
съвет, защо тогава не е оспорвано решението, ами го казваме сега след 
осем месеца, след като се водят някакви преговори? Така че ... Така че, в 
този смисъл, предлагам ние да си отменим решението, да изчакаме да 
видим в момента борда на директорите отново са в София, да видим какво 
е становището и на консултантите по проекта и да се вземе едно по-
адекватно решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Луков. Г-н Гуцанов, да се готви д-р Станев.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вижте, аз предлагам да се направи комисия по “Транспорт” заедно с 

двамата превозвача, да бъде поканен Радушев и да се изясни в крайна 
сметка какво трябва да се прави. Защото, когато зададохме тези въпроси 
преди повече от половин година всички ни убеждаваха, че това е 
единственият възможен вариант. Не могат да се променят, колкото и да са 
динамични условията и г-н Луков го знае много добре, защото това са 
европейски изисквания и те са били ясни още при самото кандидатстване, 
и ако някой не си е свършил работата, да бъде така добър да си тръгне от 
общината или да бъде освободен от кмета.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Луков, мисля, че има резон за една такава комисия. Поемате ли 

ангажимента да я организирате, за да се изяснят всички неясноти, които 
съществуват? 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно съм съгласен, аз това и казах преди малко. Г-н Радушев и 

г-н Николов се върнаха само преди няма и четири дни от София, миналата 



седмица във вторник, ако не се лъжа, се върнаха от София и дойдоха с тази 
новина, че при разговор с консултантите по проекта в Министерството на 
регионалното развитие са стигнали до извод, че може тази сделка и да не 
се случва. Нека да видим точно, да получим документация, какво са 
говорили, какво точно е станало в това. Разбира се, че ще бъде свикана 
комисия по “Транспорт”, това просто не подлежи на обсъждане. И там 
винаги в тази комисия са поканени превозвачите във Варна, така че има 
резон и в това предложение на г-н Гуцанов, което просто ще бъде 
направено. Но нека да дойде официална документация. Аз пак казвам, 
досега никой не е обжалвал тези решения, които са взети от общинския 
съвет. Сега за първи път се случват тези неща. Нека да видим черно на 
бяло какво е станало. Не само на слухове да вярваме и някой някъде нещо 
е казал. Дайте документация, нека да дойде, да видим, обсъждаме ги 
нещата и вземаме решение и вървим напред. Всички тука, не вярвам някой 
в залата да иска този проект да не бъде спечелен. По какъв начин трябва да 
бъде спечелен, естествено по най-добрия, който е за Варна и за варненци, и 
за “Градски транспорт” естествено. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Убеден съм в това. Да разбирам, че поемате ангажимента следващата 

седмица да поканите превозвачи и всички представители, и да се състои 
такава комисия? Да не гласуваме ... 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно, дори нещо повече. Поемам ангажимента да изискам тези 

документи и на тези разговори, които са се водили миналия вторник в 
Министерството на регионалното развитие. Аз нямам още нищо постъпило 
в комисията. Това са само приказки казани на микрофон. Черно на бяло 
нямам нищо постъпило.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това ще го даде Радушев, който е изпратил проекта в МРРБ. Мисля, 

че това е добра основа за работа следващата седмица. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, аз не можах да разбера в края на 

краищата дебата в каква посока ни води, но две неща .... част от формите, 
които би трябвало да се попълнят, ще стане наясно, че частта която 
изисква получаването на кредит или получаването по-скоро на средства по 
оперативната програма е да има общински транспорт. Никъде не пише 
цялата градска мрежа, пише дружество изцяло собственост на Община 
Варна, общинско дружество. На тези критерии отговаря “Градски 
транспорт”. Единствения проблем възниква от това, че би могло да се 



смята, че средствата заделени по оперативната програма за град Варна 
биха могли да бъдат намалени, защото частта, която обслужва 
“Транстриумф” не е, представлява значителна част – около 50 % и по този 
начин парите могат да бъдат намалени. Сега разбирам, че консултантите и 
то не сега, преди четири месеца го разбрах, че имат и обратна позиция и 
средствата могат да бъдат получени. Но отново възниква въпроса – 
получавайки всички средства, над 100 млн. евро по оперативната програма 
ние къде ще ги инвестираме. Дали алеята ще бъде тази вело алея, която е 
по проекта, защото тя касае линии на “Транстриумф”, дали ще бъде по 
същата схема и от “Почивка” до “Владиславово” пътя, колко ще бъдат 
тролейбусите, колко ще бъдат автобусите. Но най-важното, което и аз 
мисля, че на една комисия по “Финанси” това го казах и го има в 
протокола, че не е вярно това, че сделката с “Транстриумф” ни прави 
заложници в проекта. Значи това е абсурдно. Сделката с “Транстриумф” не 
прави Община Варна заложник по отношение на проекта за транспорта. Но 
ако сделката се случи или беше се случила до този момент, ние щяхме да 
бъдем в много по-напреднал стадий и по съвсем друг начин щяхме да 
звучим пред управляващия орган на оперативната програма, когато имаме 
вече едно балансирано, устойчиво развитие на градски транспорт на 
територията на целия град. Затова на една комисия си позволих да кажа, че 
ако “Градски транспорт”, управителния съвет не си свърши работата, ще 
бъдат обесени на стълбовете тука пред общината. Със сигурност няма да се 
стигне до такива драколовски мерки, но със сигурност някой ще трябва да 
плати цената за това, че изтърваме такива шансове. Но не оперативната 
програма. Нека сме наясно, за да не се злоупотребяваме. Не знам, за мене е 
рано да търсим виновни, за мене по-скоро нещата трябва да се 
концентрират и тъй като икономическата среда не е достатъчно 
благоприятна до този момент за извършването на сделката с 
“Транстриумф”, съм съгласен с предложението да се потърси по-широк 
кръг от помощ за реализацията на този проект. Няма да стане явно по този 
начин, по който е било досега. Много дълго стана, още два – три месеца и 
ще пропадне сделката, а това не е необходимо. Затова съм съгласен с това 
предложение. Искам да го допълня. Значи, необходимо е да има малко по-
голяма прозрачност и малко по-голяма публичност, не за мен – аз съм 
информиран. Цял ден съм тука, нали. Малко по-голяма прозрачност и по-
голяма публичност в действията, които се предприемат и проблемите, 
които следват тия действия. Не вярвам, че “Градски транспорт” не иска да 
стане сделката. Не вярвам, че ... не иска да стане сделката. Значи другаде 
са проблемите. Всички проблеми идват и се поставят тука и ние 
съдействаме. За писмото последно, завършвам, това е повода. Няма такова 
писмо минало през финансовата комисия, няма такова писмо минало и 
през транспортната комисия. Аз съвсем друго писмо съм гледал, тогава бях 
председател на комисията и съвсем друго писмо съм одобрил. И няма да 



одобря такова писмо лично аз, в което Община Варна нарушава закона за 
общинските бюджети и си вдига бъдещи заеми над 15 %, колкото е 
разрешено по същия този закон. Защото да ви уведомя след това, следва 
санкция на Министъра на финансите, който има право да спре държавната 
ни субсидия. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Г-н Костадинов иска думата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Само за становището, 

аз не разбирам от транспорт, но като всеки един общински съветник искам 
наистина тази сделка да се сключи. В крайна сметка ние, като варненци, 
като граждани на града имаме интерес от това, най-малкото в тази криза, в 
която се намираме – това са повече от 100 млн. евро. Лошото е, че сагата с 
тази транспортна сделка вече се превръща във фарс. Пак повтарям, аз не 
разбирам от транспорт, но разбирам от европейски проекти. Ако 
административния капацитет на Община Варна е такъв, че ние половин 
година в този мандат и неизвестно колко време преди това в мандата на 
предходния Общински съвет, не успяваме да направим една такава сделка, 
по която няма други кандидати, по която е ясно, че просто трябва да 
кандидатстваме, за да спечелим. Това говори много зле първо за 
административния капацитет на общината, който очевадно е трагичен, 
второ говори за Общинския съвет и за хората, които ръководят тази сделка, 
трето говори зле за хората от бранша, най-вече от ръководството на 
“Градски транспорт” и четвърто, ако не сключи сделка в крайна сметка 
след всички ходове тип иди ми – дойди ми, писма няма, гаранции, банки, 
има банки, няма банки, купува “Транстриумф”, няма да купуваме, 
задължително е, не е задължително. Просто накрая ще стане така, че освен 
че ще се изложим, града ни ще продължи да затъва още повече. Аз имам 
един апел и той е много простичък – това, което вече беше казано да се 
случва, колкото се може по-бързо, сроковете вече са отдаван приключили, 
би трябвало този проект да е депозиран. Всички имаме интерес това да 
стане. Ако не стане просто наистина не знам кой ще понесе отговорността 
за това.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Костадинов. Преди да дам думата на г-н Луков, 

само бих искал да кажа, в частта касаеща общинския съвет – всичко, което 
е било необходимо по проекта, общинския съвет го е свършил много 
качествено и в срок. Оттук нататък бавенето на проекта в ресорното 
министерство не е наш проблем на общинския съвет. Така че, нека не 
слагаме на общинския съвет вина, която той няма. Г-н Луков. 



Иван ЛУКОВ 
Само искам да допълня и да кажа още нещо, че призовавам колегите, 

които взимат отношение по въпроса за проекта за “Интегриран градски 
транспорт”, нека да бъдат малко по-добре запознати и тогава да вземат 
отношение пред микрофон, защото по този начин се наслагва едно мнение, 
че ние не си вършим работата. Г-н Костадинов, проекта на 14 март е 
депозиран в Министерството на регионалното развитие. Той е изготвен и 
вече е там. Тука говорим за други неща, благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-жа Парушева. ... Не влизайте в пререкания, тъкмо има 

тишина и работата върви. Заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Благодаря за думата. Моето изказване е по-скоро в подкрепа на това, 

което г-н Луков току-що каза. За мен е несериозно да коментираме 
целесъобразността на този проект в момента. Много ясно, че за всички нас 
варненци е важно всичките линии на “Градски транспорт” да бъдат с 
обновен автопарк. Така че, подкрепям коментара на г-н Луков, че по 
целесъобразност ние сме си взели решението. Дали трябва да се купува 
“Транстриумф”, дали е необходимо, това не е въпрос, който следва да 
обсъждаме. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-жа Парушева. Други мнения и съображения, колеги? 

Не виждам. Г-н Луков по повод репликите на г-н Гуцанов, на г-н 
Костадинов, пое ангажимента следващата сесия да организира една 
широка комисия с участието на превозвачите, политическите сили, 
представени в местния парламент и всичко, което е свършено до момента 
да бъде изговорено. Колеги, преминаваме към гласуването на проекта за 
решение, така както го изчете председателя на комисията, а именно, че 
Общински съвет – Варна отменя свое решение прието на Шестото 
заседание на Общински съвет – Варна. Необходимо ли е да го четем 
отново? Не. Поименно е гласуването колеги.  

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Колеги преминаваме към точка трета от дневния ред, доста по-

тържествена.  
    
   



III.  
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна”  – 

златен на Сияна Филипова Власева. 
 

Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Както е по статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна, предложението трябва да бъде внесено след решение на 
председателския съвет. Аз искам да ви запозная с протокола, който 
изготвихме на председателски съвет и единодушно подкрепихме.  

На 07.05.2012 г. председателския съвет в състав: Николай Апостолов, 
Снежана Донева, Владимир Тонев, Борислав Гуцанов, Иван Портних и 
Янко Станев, разгледа предложението на кмета на Община Варна и цялата 
документация постъпила по това предложение за удостояване на г-жа 
Сияна Филипова Власева с почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 
На заседанието освен предложението на кмета беше разгледано и 
становище и решение на постоянната комисия по “Наука и образование” с 
входящ номер приложено, както и решението на комисията по “Култура и 
духовно развитие”, приложено на въпросното заседание със същия входящ 
номер. След проведени дебати, председателския съвет на Общински съвет – 
Варна дава окончателно становище за удостояване на Сияна Филипова 
Власева с почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. Проектът за 
решение за удостояване с почетния знак се внася съгласно чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни знаци и отличия на Община Варна.   

Колеги, аз искам преди да дам думата за мнения и изказвания, да 
прочета и проекта за решение, след което да дискутираме, ако има нужна от 
такова.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

328-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 
чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12002500ВН-001/21.04.2012г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Сияна Филипова Власева с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 



Имате думата колеги. Г-н Славов, председателя на комисията по 
“Образование”. Заповядайте.  

 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам да изразя 

становището на комисията по “Наука и образование” във връзка с това 
предложение – г-жа Сияна Филипова да бъде наградена с тази награда. Не 
само това, а и вие знаете може би много добре познавате г-жа Филипова, тя 
е дългогодишен деятел в областта на образованието, минавала е през най-
различни постове, включително и през Община Варна. Второто, което е, 
познава абсолютно всички колеги в Община Варна, в областта на 
образованието, т.е. училища, детски градини, родители и др. В тази връзка 
искам да подкрепя това предложение, защото г-жа Филипова наистина има 
особени заслуги към град Варна свързани с образованието. И искам да й 
пожелая все така да работи в тази област. Благодаря ви колеги.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Славов. Радвам се, че г-жа Сияна Филипова Власева 

е в залата и чува тези мили думи. Други изказвания, колеги? Не виждам. 
Който е съгласен с така прочетения проект за решение за удостояване на г-
жа Сияна Филипова Власева с почетен знак “За заслуги към Варна” – 
златен, моля да гласува.     

 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 1; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Честито на г-жа Сияна Филипова.  
Колеги, преминаваме към точка четири от така приетия дневен ред.  
 
 
 



IV.  
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие”  относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда “Варна”  и награда “Варна” за 

изкуство и култура за 2012 г. 
(2) – даване на съгласие за разпределение на приходите от изложбите 

в РИМ – Варна. 
(3) – именуване на три улици в Жилищна група, западно от болничен 

комплекс ВМИ – Варна. 
(4) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия 
и Община Варна. 

(5) – възстановяване на паметна плоча на опълченеца Господин 
Николов Иванов. 

(6) – доклад от д-р Петър Липчев – Председател на Работна група за 
проучване и преименуване на местности на територията на Община Варна.  

(7) – отпускане на финансови средства от функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности” на районните кметства на територията на 
Община Варна, във връзка с отбелязване на празниците им.  

 
  Докл.: Даниела Димова – Председател ПК “КДР” 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на г-жа Даниела Димова.  
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, скъпи колеги. Особено приятно ми е, 

през месец май в навечерието на един от най-хубавите и свети празници, 
които ни очакват – “Св. Св. Кирил и Методий”, 24 май – да започна с точка 
едно, която касае награди “Варна” в областта на изкуството и културата.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

329-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 2, чл. 4, чл. 8, чл. 9 от Статут за присъждане на награда 
“Варна” за изкуство и култура, Общински съвет – Варна утвърждава 
решението от 07 май 2012 г. на Журито за удостояване с Голямата награда 



“Варна” и Награда “Варна” за изкуство и култура за 2012 г. на следните 
творци и творчески колективи: 

1. Голяма награда „Варна” : 
• Проф. Милко Коларов – композитор и диригент, удостояване 

с голямата награда „Варна” за цялостно творчество и във връзка с 65-
годишния му юбилей през 2011 година. 

2. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Литература: 
• Александър Чакъров – писател, удостояване с награда 

“Варна” за литература за книгите му „Вечния българин” - том 1 и том 2. 
Цялостният му творчески път и богатото му творчество през периода 1990 
– 2012 г. включващо написването и издаването на 13 книги, включително и 
последните два тома. 

• Ангел Дюлгеров – писател и литературен критик, удостояване 
с награда “Варна” за литература за приноса му за развитието на 
литературната критика и книгата му „Паралелни светове: литературата на 
Варна, 10 очерка за съвременни български писатели”, издадена през 2011 г. 
от издателство „Славена”. 

3. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Визуални изкуства: 
• Петко Петков – художник, удостояване с награда “Варна” за 

визуални изкуства за изложбата му живопис през 2011 г.  
• Николай Русев – художник, удостояване с награда “Варна” за 

визуални изкуства за авторски изложби през 2011 г. 
4. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Театър 

(драматичен и куклен): 
• Държавен куклен театър – удостояване с награда “Варна” за 

театър - колективна награда за спектакъла „Възгледите на един пън” на 
режисьора Теди Москов, осъществен през 2011 г., и във връзка с 60-
годишнината от създаването на ДКТ във Варна. 

• Стоян Радев – артист, удостояване с награда “Варна” за 
театър - индивидуална награда за майсторско пресъздаване на ролята на 
Ричард III в едноименния спектакъл по Шекспир. 

5. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Музика 
(класическа, народна, поп и рок): 

• Страцимир Павлов – диригент, композитор и пианист, 
удостояване с награда “Варна” за музика за иновативните му музикални 
проекти, с които обогати културният живот на Варна през 2011 г. 

6. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Опера: 
• Иван Филев – диригент, удостояване с награда “Варна” за 

опера за диригентската му дейност и по повод на 70-годишния му юбилей. 
7. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Танц: 



• Желка Табакова – хореограф, удостояване с награда “Варна” 
за танц за спектакъла „Лешникотрошачката” и по повод на 50-годишния й 
юбилей и 25-годишната й творческа дейност. 

8. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Кино и 
телевизионни филми: 

• Георги Смиленов – журналист, телевизионен оператор, 
удостояване с награда “Варна” за кино и телевизионни филми, във 
връзка с 80-годишния му юбилей, за дългогодишната му кореспондентска 
работа за БНТ, за цялостната му дейност и за приноса му към 
документалната телевизия и личното творчество. 

9. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Публицистика и 
журналистика: 

• Кирил Аспарухов – журналист и водещ, удостояване с 
награда “Варна” за публицистика и журналистика, за авторското му 
предаване „На брега” в TV „Черно море” и за работата му като журналист, 
водещ на редица фестивали и други културни събития. 

10. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Архитектура: 
• Арх. Борислав Игнатов – архитект, удостояване с награда 

“Варна” за архитектура за иновативните му архитектурни проекти и за 
реализацията на Екокъща в гр.Варна. 

11. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Художествен 
превод 

Не се присъжда. 
12. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Организация, 

подпомагане и популяризиране на културата и изкуствата 
Не се присъжда. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения, колеги, по така направените предложения от 

комисията по “Култура и духовно развитие”? Нещо ... 
 
Даниела ДИМОВА 
Не, това е което имаме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Едно беше объркала .. 
 
Даниела ДИМОВА 
Да, за протокола. Александър Дилгеров, това е писател и 

литературен критик за награда “Варна” изкуство и култура в раздел 
литература ... Няма друго. Да.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Благодаря.  
 
Даниела ДИМОВА 
Ами честито на наградените.  
 
330-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл. 8 и 

чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000455ВН-002/03.04.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
реализираните приходи от продажбата на входни билети от изложбите 
след приспадане на данъка върху приходите да бъдат разпределени между 
организаторите и участниците, както следва: 

• От изложбата Панагюрско съкровище (копие) и гръцка 
керамика от Черноморието: 

– 40% за фирма „Бул Бек” – Велико Търново, собственик на „Хан 
Хаджи Николи”; 

–  40% за Регионален археологически музей – Пловдив; 
– 20% в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически 

музей – Варна. 
• От изложбата Панагюрското съкровище (оригинал) в 

Археологически музей – Варна: 
–  50% в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически 

музей – Варна; 
–  50% за Национален исторически музей – София. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Запознати сте с предложението. Мнения и съображения? Не виждам. 

Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Даниела ДИМОВА 
 
331-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18, т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с № ОС 



12000195ВН/28.03.2012г., Общински съвет – Варна именува три улици в 
Жилищна група, западно от болничен комплекс ВМИ-Варна: 

• От о.т. 3 през о.т. 4 до о.т. 10, с наименованието улица „проф. д-р 
Ванко Ванков”. 

• От о.т. 8 през о.т. 12 до о.т. 18, с наименованието улица „проф. д-
р Георги Георгиев”. 

• От о.т. 10 през о.т. 11 до о.т. 16, с наименованието улица „доц. д-р 
Димитър Клисаров”. 

 
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. 
 
Проф. Клисарова, поиска думата. Проф. Клисарова, заповядайте.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Просто искам да благодаря на всички общински съветници, за това 

че уважиха едни достойни хора от Медицински университет – Варна, 
основали университетите на този ... Да, вълнувам се. Основали основите на 
този университет от името на цялата академична общност ... 

 
Даниела ДИМОВА 
 
332-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на  Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12002852ВН/18.04.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде сключено Споразумение за сътрудничество между 
Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна за срок 
от 5 години, считано от датата на подписването му /Приложение № 1/, 
ведно с приложена Програма за съвместна дейност през 2012 година  
/Приложение № 2/. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения тук, колеги? Няма. Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 



Даниела ДИМОВА 
 
333-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за 
поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на Община Варна и по предложение на Даниела Димова – 
Председател на ПК „Култура и духовно развитие”, във връзка с писмо от 
дирекция „Култура и духовно развитие” с изх. № РД 7-94.А/104/18.04.2012 
г., Общински съвет - Варна решава да бъде възстановена в срок до 15 август 
ден на Варна, паметна плоча на опълченеца Господин Неделчев Иванов на 
фасадата на жилищната сграда на ул. „Братя Миладинови” № 8 със следния 
текст: 

„На това място беше домът на Господин Неделчев Иванов /1857-
1930/, поборник-опълченец, герой от Шипка, общественик, областен 
управител на Варна през 1905 година”.  

Средствата да бъдат осигурени от „Други дейности по културата” – 
международни и местни прояви от Бюджет 2012 година на Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Даниела ДИМОВА 
Във връзка с точка шест искам да поканя д-р Липчев да запознае 

общинските съветници с доклада по извършената работа относно 
преименуването на някои местности. Д-р Липчев.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, изключително съм щастлив, че днес имам 

възможността да ви запозная с това, което нашата работна група свърши с 
преименуването или с възстановяването на българските имена на турските 
местности, защото можеше и да нямам тази възможност. Като свърша 
изявлението си ще ви обясня, защото можеше и това днеска да не се случи. 

Изключително съм благодарен, както на членовете на работната 
група, най-вече на Костадин Костадинов, той се отличи така с най-голям 
обем от работата по преименуването или по възстановяването на 
българските имена. Не напразно казвам възстановяване, защото в процеса 
на работа бяхме, работихме с почти всички служби административни: 
кадастър, поземлена комисия, кадастър към Община Варна, поземлена 



комисия към Община Варна и др., както така използвахме и учени, и 
преводачи от турски на български. В процеса на работа установихме и 
документ от 1833 г., наличието на документ, когато управител на 
тогавашната варненска област или с решението на местния санджак тогава, 
всички български имена са преименувани в турски. Всъщност ние 
възстановяваме и връщаме днес или правим предложение за 
възстановяване и връщане на българските имена от тази година. 
Предлагаме на администрацията 220 имена. Този момент за мен е 
исторически, защото това са почти ..., обхваща почти всички не български 
наименования в землищата на Община Варна. Това е списъка, който е 
предоставен и аз предлагам, и да гласуваме една седмица преди 
следващото заседание на общинския съвет, администрацията да запознае 
работната група, която пък да докладва на следващата сесия докъде, как и 
в какви срокове ще стане тази промяна на имената.  

Преди това искам и да завърша защо можеше днес това и да не се 
случи. В понеделник аз и двама мои колеги бяхме свидетели и потърпевши 
на ужасен акт на насилие, и потъпкване на всякакви човешки права, 
извършване на безпрецедентно углавно престъпление, а именно: нахлуване 
с взлом и унищожаване на лично имущество в два частни имота, без 
абсолютно никакво правно основание или обяснение от началника на 
ДНСК – Галин Баев. Всичко това извършено в присъствието на трима 
общински съветници, 15 граждани с българско самосъзнание и под охрана 
на 40 служители на МВР, които, освен че охраняваха извършването на 
престъплението, бяха докарали и празен полицейски бус, с който да 
отведат евентуалните арестувани граждани и общински съветници. 

Благодаря ви за вниманието. Предлагам ви да гласувате проект за 
решение, с което една седмица преди следващото заседание на Общински 
съвет администрацията да запознае работната група с това в какви срокове 
и как ще се случи връщането на българските имена на турските .., на 
турските .., промяната на българските имена с турските с български имена 
на предложените местности.   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения, колеги? Виждам Аврам Тодоров, 

заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега, понякога буквалния превод крие някои така закачки. Да 

прескочим там буквалния превод: миризлив кладенец, там сляп кладенец. 
Но има едно място, където превода е такъв: от “Ташлъ гечит” отива в 
“Калдаръм”, която също е турска дума. Така. Освен това малко, като 
Димитър Пенев нали, “Кочмар” – “Княз Борис” две ли ще бъде, три ли ще 
бъде. Нали така ги наричаше той, трябва да се уточни кой е “Княз Борис”. 



Имаме до трети имаме такъв. И на още едно място ... Да не сгреша: “Света 
Петка”. Значи в църквата има Свети и Света Петка поне 15. Самарджийска, 
не знам каква, не знам каква ... Трябва да се уточнят тези работи, за да бъде 
пълно нещо, което е много добре направено. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Липчев. За отговор на поставените въпроси как ще отреагираме? 

Едно от предложените имена “Калдаръм” не сте го огледали както трябва.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, затова днес ние предлагаме на вашето внимание 

тези 220 имена. Все пак имахме кратки срокове. Между другото за това 
нещо е използван речник на БАН, най-вече от превод от турски на 
български от 1952 г. от проф. Романски, както и много специалисти и 
преводачи в тази област. Някъде от тези 220 имена може да не са уточнени, 
затова имаме ... Нека администрацията да огледа не само това, а и всички 
имена и всеки един може да се запознае с тях. Работната група не е 
прекратила своята работа, затова една седмица преди следващото 
заседание. Нека, ако има някакви забележки, предложения, няма никакъв 
проблем те да бъдат изчистени. Аз съм изключително удовлетворен от 
факта, че все пак до тук работата върви добре и това, което ние поехме, 
като ангажимент на предната сесия, ако си спомняте – да не гласуваме не 
само за девет имена, а да бъдат над 100, това нещо ние го изпълнихме, като 
ангажимент. Ако някъде има нещо, аз приемам забележки и аз ще ги 
отправя към дискусия и дебат към съответните специалисти. В крайна 
сметка аз не съм такъв нали. Оставям въпроса отворен и очаквам, по всяко 
време съм на разположение. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Как ще бъде формулирано решението? Към администрацията ли?  
 
Даниела ДИМОВА 
Колеги, позволете ми да прочета формулировка, която бихме могли 

да подложим на гласуване ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Само че имаше желание за изказвания. Г-н Костадинов, Медиха 

Хамза, Иван Луков. Това е последователността.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само като пояснение, Княз Борис е един, защото Княз Борис I, Цар 

Борис II, Цар Борис III. Княз Борис Покръстител, тъй като в тази местност, 
в горната част на Кочмар се намира манастира на Княз Борис известен, 



като Караш теке. И това е идеята. Първоначално имаше идея само Караш 
теке да го прекръстим на Княз Борис I, но тъй като Каралч теке е 
микротопонима, а Кочамар е селищно образование, което с развитие на 
времето може да стане и квартал, и решихме всъщност да увековечим 
името на Княз Борис Покръстител. Що с отнася до другите неща: Бай 
калдаръм е турско име, но пък от друга страна го има в речника на 
българския език. Имаме все пак един голям речников фонд, който е 
навлязъл в българския език през годините на турското робство. Ние не сме 
талибани. В крайна сметка по-добре да напишем “Калдаръм”, отколкото 
“Каменния път”. Търсили сме и благозвучие. Толкова по този въпрос. Но 
ако не сте съгласни може да стане “Каменния път”, нали. Аз лично мисля, 
че другото е по-подходящо. Какво беше другото? За “Св. Петка”. Ами 
името е “Парашкева”. Ние не знаем всъщност, най-вероятно и там имало 
някакъв параклис. Не знаем на коя точно светица е. По принцип в 
българските земи се тачи Св. Петка Българска. Или както е известна в 
Румъния – Парашкева или пък Св. Петка Търновска, заради това, че е била, 
всъщност нейните мощи са били в Търново. Можем да добавим Св. Петка 
Българска. Но държа да добавя, че всъщност тези топоними, които гледаме 
на 95 % от тях са микротопоними, които касаят територии от по 5, 10, 15, 
20 декара. Нали говорим за едни местности, които вече и местните хора не 
ги знаят, защото заради големия приток на нови и нови хора, в момента те 
съществуват единствено и само на кадастралната карта. Ние ги взехме от 
общинската служба по земеделие. Дори и там, ако някой тръгне да пита 
няма да могат да кажат къде точно се намира, нали освен най-големите 
местности, които пък по-голямата част от тях вече са станали селищни 
образования. Има в края отделен списък на селищните образования, които 
също предлагаме да получат нови имена. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на Костадин Костадинов. Г-жа Медиха Хамза. След това 

Иван Луков и Янко Станев.   
 
Медиха ХАМЗА 
Г-н Липчев тука в залата ли е? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Кой? 
 
Медиха ХАМЗА 
Липчев.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Липчев е тук, на първия ред.  



Медиха ХАМЗА 
Имам въпроси към Вас, като председател на групата. В село, 

землище в кв. Виница – “Канара юсти” е преведено веднъж “Над 
канарата”, по-нататъка има “Канара юстю” е “Под канарата”. За едно и 
също място ли става дума или за различни неща, като места, защото не 
разбирам тука, като превод е едно и също. Това е едно и също, нали? 
Разликата идва в изписването на български. По същия начин е на места и с 
“Бустан търла”. Веднъж е преведено “Динената нива”, на друго място е 
като “Овчага”, така сте преценили там екипа, който сте ги правили. По 
отношение на останалото, след като смятате, че “Кабакум” звучи по-добре, 
като “Големия пясък” и “Черновеждия”..., “Черни връх” и какво беше още, 
че станаха много черновежди .. Моля, нека така да бъде.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаема ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Липчев за отговор.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да .. Уважаема колежке, аз затова предложих даже ще направя 

предложение и Вие да бъдете включена в работната група, в предвид 
Вашите знания. И към другите колегите, които имат някакви ... Аз затова 
оставих въпроса отворен. Нали все пак не сега, имаме време след това, 
който каквито забележки има да ги ... Значи ние сега правим предложение 
на администрацията с тези неща и една седмица преди следващото 
заседание, където има поправки, нали там те ще кажат как се движи това 
нещо, просто аз като работна група и ангажимент, който бяхме поели на 
предната сесия, да предложим цялостна, така по-цялостна промяна на това 
и ние това правим. Оттук насетне това естествено е донякъде в суров вид, 
нали. Това са 220, няма проблеми да останат 170, 190, както вече преценят 
нали и специалистите, и от администрацията. Ние не сме ги обиколили 
всички. Все пак ресурса, като време и като място, но обиколихме 
максимален брой капацитети в превод, в кадастър, в ... Да изискаме този 
материал и да го свършим това нещо. Така че, аз затова съм изключително 
удовлетворен от работата на нашата работна група. И освен това 
действително правя предложения и неформално, и не само на доц. Хамза, 
който иска да се включи в работната група. Тя си е отворена ... Естествено. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Липчев. Иван Луков, д-р Станев, г-н Костадинов.  
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н председател, благодаря. Моето изказване се препокрива в частта 

за “Княз Борис” с изказването на г-н Костадинов, така че се оттеглям.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Имам забележки към някои от 

наименованията и към симултативния превод, който имат. Но в случая 
просто ще помоля да отпадне една от промените и в комисията да го имат 
в предвид, става въпрос за местността “Джанавара”, “Джанавар тепе” или 
за “Малкия джанавар”. Основанията ми са следните. Трябва да остане това 
име, защото в същата тази местност е една от най-ранно християнските 
църкви в североизточна България. Тази църква е открита от Херман и 
Карел Шкорпил през 1915 г. и преди около десетина години я 
реставрираха. Аз съм участвал даже в част от нещата. Разбира се, сега не 
можем да я поддържаме, което е много голям проблем. Но във всички ..., 
включително и тези в чужбина тя е известна, като ранно християнска 
църква на “Джанавар тепе”. Така че, мисля, че няма проблем. Самият 
превод на думата “джанавар” дори не е турски, той е персийски, но е също 
много спорно. Това е моето предложение към комисията. Моля да бъде 
взето под внимание, за да не си репрезентираме отново. Смятам, че тази 
църква може да бъде реставриране и ако това е, използвам случая да 
предложа и на комисията по “Култура” да разгледа случая с реставрацията, 
на най-ранно християнската църква открита от варненец.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Г-н Костадинов. Да се готви Таня 

Парушева.    
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Пак за пояснение към това, което спомена г-жа Хамза. Тъй като 

както виждате има много еднакво звучащи, но изписани по различен начин 
имена, най-вече от това, че всъщност хората, които са записвали на 
времето нотариалните актове веднага след освобождението, са ги 
записвали чисто фонетично. Има “Кокар бонар”, има “Кокар бунар”, има 
“Кокар понар”. Едно и също е, само че изписването е различно, а те са 
гранични области. Една до друга са. Имаме “Мишелик”, “Мешелика”, 
“Мишелика”. Едно и също е. Значи тези неща ние сме ги коригирали, като 
сме ги превели с едно и също име. “Дабака” в случая, нали “Меше дъб”. 
Що се отнася до това, най-вероятно е станала наша грешка, нали точно 
така, както Вие споменахте. И аз затова в момента апелирам всеки един, 



който забележи нещо подобно да го каже, за да можем ... моето 
предложение обаче за решение в момента, както беше в съгласие с 
предното решение на предната сесия на общинския съвет, за да можем сега 
да вземем това решение и вече администрацията в рамките на следващите 
от три до четири седмици, както предлага д-р Липчев да ни даде отговор за 
прилагането на този акт, който ние сега с вас ни предстои да узаконим. Що 
се отнася до “Джанавара”, идеята, д-р Станев, идеята там е следната. Тъй 
като, точно както Вие казахте тази едно от най-ранните християнски 
базилики по нашите земи е открита от братята Шкорпил, именно в тяхна 
чест решихме името да се .., и да се сложи името “Шкорпилово” и 
“Шкорпиловци”, да. Не “Шкорпиловци”, а “Шкорпилово” и “Малко 
Шкорпилово”. Да, така фигурира във всички международни документи, но 
искам да напомня и други факти. Град Плиска, първата българска столица 
до 34 г. “Абоба”, “ стария баща”, “ дядо”, така е била известна и е, ако 
погледнете и прочете, има свидетелства за откриването на Плиска, защото 
тя е открита преди малко повече от 100 години. Там навсякъде няма да 
споменат името Плиска. Пише “Абоба”, който някога се наричал Плиска. 
Така че, това е нещо, което подлежи на обсъждане, но ако това е препъни 
камъка аз не мисля, че ще е чак такъв голям проблем, още повече има една 
версия, че името на “Джанавара” идва от генуестка крепост, която е била 
там. Белег за някакво италианско присъствие по нашите земи преди 600 г. 
Та моето предложение е, ако има някакви корекции в момента да ги 
обсъдим, да ги приемем в един общ вид, така както забелязвам не са кой 
знае колко много и да приемем решението в цялост. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-жа Парушева. Д-р Маринова ли е следващата?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, от моето предложение в посока на това в едно от 

предложените изменения в землището на кв. Виница, а именно “Кабакум” 
да бъде прекръстен на “Големия пясък”. Един от приоритетите на Варна е 
развитието на туризма. Промяната на една от много популярните 
туристически зони на Варна ще обърка страшно много не само 
българските, но и чуждите туристи. В този ред на мисли смятам, че е по-
логично да запазим името на ...., на тази промяна. ... Моля? ... Не, аз .. Моят 
коментар е пак казвам, това е популяризирано, като туристическо място. 
Значи туристите ще търсят нещо, което им е познато. С години се 
инвестира в това да се популяризира по този начин. Това ми е 
предложението.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Липчев се надявам да записва всички тези предложения, защото 

започват да стават много. Д-р Маринова.                                     
 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Безспорно темата е 

много интересна, но д-р Липчев на няколко пъти каза, че комисията е 
отворена и ако ние започнем казус по казус да обсъждаме тук, мисля, че 
изземаме функцията на комисията. Моето предложение е наистина, който 
има предложения, възражения, съображения, да ги изрази в комисията и 
когато вече решението е в готов вид, тогава да го коментираме, за да не 
изземаме нейната функция. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Станев, реплика. Вече изготвихме решението тука ..  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре е всичко това, което казвате. Само имам една молба, да се 

свие дейността на комисията и да се отчетат и допитвания до хората, за да 
може да се реализират по-важните части на този проект за преименуване, 
за слагане на българско значещи имена, защото много от имената, които са 
тук, корените имат общ произход и са старобългарски, или пък 
прабългарски. Но аз ще кажа нещо. Какво ще правим тогава с протоколите 
на Общински съвет от края на по-миналия и началото на новия век, който 
звучи така, общински съветник се изказва и казва така: беридието (сиреч 
общината) трябва на всяка цена да спре да прави калдаръма само от 
джизета. Което на така сегашния ни модерен език означава, че трябва 
общината трябва да спре да прави пътища само от глоби. За да не 
глобяваме сега всички наименования, предлагам всичко това да става с 
меки форми, поетапно, включително там, където е най-необходимо, а там, 
където има гражданско протестиране, както беше за “Кабакум” или моето 
мнение единично за “Джанавара”, продиктувано е само от църквата. Нищо 
повече няма нали там да бъде. Комисията да може да предложи на 
администрацията един по-дълбок вариант от гледна точка на 
обществеността. Единственото, което ме притеснява е това, че хората 
обикновено приемат всички решения, които са положителни, но в един 
момент започват да се замислят какво това решение ще му допринесе като 
неудобство, защото то не е неприятност, някакво неудобство. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Желез Железов.  
 
 



Желез  ЖЕЛЕЗОВ 
Колеги, тъй като доста се разводни дискусията предлагам едно 

такова решение да го приемем във вида, в който е предложено със 
забележката, че тези промени, които имат колегите желаят да направят 
всъщност да ги отправят в писмен вид в триседмичен срок към комисията 
работната, която да може да ги отрази и да вземе отношение. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Абсолютно подкрепям колегата със срока и нека да бъдат от всеки 

един, който желае, да направи писмено предложение. Само че, срока да не 
е триседмичен, а двуседмичен. Нека да бъдат депозирани в деловодството 
до работната група. Те ще бъдат предадени и ние ще направим заседание 
примерно след около три седмици и ще разгледаме всички тези 
предложения. Така че, с този проект, който беше направен с допълнението 
от колегата, просто срока да бъде двуседмичен и този, който желае ще 
разгледаме всички предложения. ... А не, нека да бъдат и тези, направете го 
с писмен вид, ако е удобно. Мисля, че няма никакъв проблем, нека да го 
има като документ, за да можем действително да ни послужи. Защото 
иначе трябва да кажем на деловодителките да ги вадят ... Направете го в 
писмен вид, каквото желаете да се случи и ние ще го разгледаме и ще го 
предложим на следващо заседание. Благодаря ви.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Тонев, отново така в едно предложение в духа на по-бързата 

работа. Предлагам тези имена, които не събуждат спор или някакви 
проблеми към настоящия момент да излезем с решение – Общински съвет 
преименува така, така, както е по ЗМСМА. Без тези, които събудиха 
някакви обструкции, “Кабакум”, “Джанавара”, “Канара истю” и т.н., да ги 
отбележим в отделен ред и след това вече да, останалата част от решението 
е това, което каза г-н Липчев, за да може и самата работна група в крайна 
сметка да работи максимално бързо. И в двуседмичен срок с едно 
заседание да гледаме тези 5, 10 или 15 имена, които в момента ще 
отбележим в списъка, за да можем в крайна сметка да свършим част от 
работата още сега. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Кой предлагате да ги отдели от списъка в момента? 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Ние в момента. Тези имена, които бяха посочени: “Кабакум” ... Е ми 

в момента списъкът е тук. Имахме работна група, която заседаваше. 
Мисля, че всеки може да каже нещо ... 

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Луков иска думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте колега, но това е доклад на една работна група. Тази 

работна група не може да отнася проекти за решения, които да бъдат 
гласувани на Общински съвет. Тази работна група да си свърши работата, 
да си внесе проекта за решение, което да бъде разгледано в комисията по 
“Култура и духовно развитие”, комисията да излезе с решение и на сесията 
следващата да го гласуваме. През това време, който има някакви забележки 
към това, което е приела работната група, да ги внесе в писмен вид.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Други изказвания?  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, действително подкрепям предложението на г-н 

Луков. В крайна сметка ние имахме ангажимента днес да предложим на 
вниманието на администрацията и на всички членове на общинския съвет, 
т.е на всички колеги проект за промяна, за преименуване или за връщане 
на имената. Огледайте ги, нека администрацията също да каже. Това беше 
моето предложение в началото. Все пак администрацията вече може да 
започне да работи и една седмица преди следващото заседание. Тя трябва 
да каже какви ще бъдат стъпките, след като вземем на следващото 
заседание окончателно решение за промяната на .... 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... да го гледаме сега и да излезем с решение сега. Т.е. ние сме си 

свършили работата в работната група начело с д-р Липчев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Вярно е. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Значи от тази гледна точка ... 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Но може би е било хубаво да го предложите първо за разглеждане на 

решение на комисията по “Култура” тази, която отговаря за 
наименованията, за да може да бъде като проектно решение.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Мога да Ви покажа писмото, което е от г-н Апостолов, с което той 

иска на него да му бъде предоставено директно.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че, ние сме си свършили работата ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре, ще подложим Вашето предложение на гласуване.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... по административния ред, така както са зададени условията от 

ръководството на общинския съвет. Смятам, че в момента можем да 
вземем това решение, което предложих вече, ако не – следващия път, но се 
съмнявам, че и следващия път ще вземем решене.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Разбрах.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Общо взето така започва едно ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги ...  
 
Даниела ДИМОВА 
Колеги, предлагам процедурно да прекратим обсъжданията, за да 

чуете все пак, да ви предложа някакво предложение, което да гласуваме.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Има процедурно молба за гласуване на предложенията на г-н 

Костадинов, защото той направи предложение.  
 
Даниела ДИМОВА 
Ми добре ... 



Владимир ТОНЕВ 
Може освен за прекратяване още едно ... 
 
Даниела ДИМОВА 
Да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре, чудесно. Заповядайте.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Искам само да напомня, че има правилник на организация на 

общинския съвет и дайте да спазваме този правилник. Там е 
регламентирано по какъв начин трябва да се вземат съответните 
предложения и решения, и не е необходимо да правим заобикаляне. 
Поддържам становището на предложението, работната група да внесе 
предложенията си в комисията по “Култура”, да се гледат и така да се 
внесат в Общински съвет.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колега, съгласен съм напълно с Вас, но когато има направено 

процедурно предложение гласно изказано пред микрофона от общински 
съветник ... 

 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Ние сме длъжни да го подложим на гласуване. То дали ще спечели ... 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Просто исках да изразя собственото си мнение.  
 
Владимир ТОНЕВ 
... гласове е друг въпрос.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Благодаря Ви, председателстващ. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Моля. Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н 

Костадинов. Г-н Костадинов, бихте ли го формулирали само с две 
изречения?  

 



Костадин КОСТАДИНОВ 
На основание член, там вече ще добавите, който е в ЗМСМА, 

Общински съвет взема решение: преименува географски обекти и 
микротопоними на територията на Община Варна съгласно приложения 
списък и списъка отдолу вече започва. Има и приложение, което в 
решението трябва да бъде изписан и указа, въз основа на който това нещо 
става, защото има двойно основание. Както по закона, така и от указ на 
държавния съвет от ’75 г., ако не се лъжа. То е приложено към 
документацията. С изключение на, в последствие се описват тези имена, 
които ние в момента решим, че заслужават допълнително обсъждане от 
всеки един от нас, както бяха казани вече, което вече оттам насетне изцяло 
дублира предложението на д-р Липчев за двуседмичен срок, така, така ... 
да бъде описано.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Добре. Разбрахме предложението. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение от г-н Костадинов, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 13; против - 16; въздържали се – 

15, предложението не се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Предложение: 
 
334-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 18 от ЗМСМА 

и във връзка с доклад на Работна група, създадена с решение на ПК 
“Култура и духовно развитие” по протокол № 5 от проведено заседание на 
23.03.2012 г. за проучване на възможностите за преименуване на 
географски обекти с общинско значение с чужд етимологичен произход, 
Общински съвет – Варна предоставя едноседмичен срок, считано от 
вземане на решението, за внасяне на писмени препоръки и предложения 
към Работната група. 

Общински съвет – Варна възлага на Работната група след 
разглеждане на постъпилите писмени предложения, да внесе доклад за 
съгласуване от администрацията на Община Варна, която да определи 
срокове за изпълнение на решението и в двуседмичен срок преди 
следващото заседание на Общински съвет – Варна, същата да предостави 
окончателно становище на Работната група, за внасяне на проект за 
решение.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Може би срока от една седмица преди следващата сесия би бил 

малък, защото трябва да го публикуваме и в местната преса. Десетина дена 



би бил достатъчно, но седмица е малко. Или двуседмичен срок, както беше 
предложението.  

 
Даниела ДИМОВА 
Добре. Двуседмичен срок, тогава едноседмичен срок за предложения 

от днес считано, към работната група за допълнителни промени и 
двуседмичен срок за работа на администрацията. Който е съгласен с това 
направено предложение, за да имаме окончателно решение на следващото 
заседание на Общински съвет ... Вие ще предложите.  

 
Владимир ТОНЕВ 
На микрофон моля, не се чува.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
По смисъл, това е абсолютно същото, което каза г-н Костадинов. По 

смисъл. Терминологията просто беше по-различна. По смисъл нещата 
изглеждат така: днес принципно утвърждаваме началото на този процес 
наречен възстановяване на българските имена. Второ, приемаме 
предложението на комисията във вида, в който е. Трето, с оглед на 
възникналата дискусия и много основателни аргументи, задължаваме 
комисията в период от 15 дни да подготви предложение, което да внесе на 
следващата сесия с новите предложения: “Джанавара”, “Кабакум” и още 
няколко. Това е.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Господине, Вие просото направихте изказване или предложение за 

гласуване, не се разбра. Разбрах, няма предложение от Ваша страна. 
Благодаря. Имаме направено предложение, който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Е не знам. Преброителите имахте ли в предвид г-н Шиваров? Моля? 

Казаха, че са Ви видели. 
 
Даниела ДИМОВА 
На основание ............. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Извинявайте, има ... Поименно гласуване, ако обичате.  
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Има предложение за поименно гласуване. Оспорва гласуването 

последното г-н Липчев и предлага да го гласуваме поименно.  
 
Даниела ДИМОВА 
Последно направеното предложение, г-н Тодоров е това, която аз 

прочетох.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Е ми г-н Тодоров, другото го гласувахме. Ние имаме само едно 

предложение за ... Няма, той каза, че не прави предложение, прави 
изказване. Може би не сте били тука. ... Оспорено е гласуването, поименно 
гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
 
335-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер по 1 500 лв. 
за район “Приморски”, район “Одесос”, район “Младост”, район “Вл. 
Варненчик” и район “Аспарухово” във връзка с отбелязване на празника на 
всеки район. 

Средствата да бъдат осигурени от функция “Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от бюджета на Община Варна за 2012 г. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, искам само да добавя, че този 

празник на район “Аспарухово” вече е на възраст 45 г. Т.е. тази година има 
юбилей. Този празник на “Аспарухово” се организира и от читалището в 
район “Аспарухово”, което пък тази година прави 85 г. Нагласата на 
живущите в район “Аспарухово” е тази година да бъде отпразнувано малко 
по-добре и малко подобаващо на този юбилей, затова предлагам тази сума 
от 500 лв. да бъде завишена на 1500 лв. поне. Макар че, и двете суми са 
крайно недостатъчно, но все пак е така едно уважение към живущите в 
“Аспарухово” и празника на район “Аспарухово”. И във връзка с това мое 
предложение, предлагам - понеже и другите райони имат празници, които 
рано или късно и те ще дойдат през годината, да го гласуваме 1500 лв., но 
за всички райони. Благодаря.  



Владимир ТОНЕВ 
Други мнения и изказвания?  
 
Даниела ДИМОВА 
От бюджета на Община Варна. ... Е ми директора на дирекцията не 

го виждам тук. ... Функция “Култура”, да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Парите предлагам да се вземат от функция “Култура”.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения и изказвания по предложението на г-н Луков? ... 

Това е несериозно, г-н Гуцанов. Подлагам на решението предложението на 
г-н Луков, за всеки празник на район, като му дойде празника да се заделят 
по 1500 лв. Нали това Ви беше предложението, г-н Луков? Като парите да 
се вземат от бюджетана функция “Култура”. Това е обикновено гласуване. 
Който е съгласен, моля да гласува.  

 
Даниела ДИМОВА 
А първото предложение? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Извинявай. Предложението на Луков ...., то не може да е поименно. 

Така. Колеги обикновено гласуване, който е съгласен, моля да гласува. 
Култура казах. От функция “Култура”.  

 
Даниела ДИМОВА 
Д-р Станев има абсолютно право. На основание .... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колега извинявам се, не съм прав. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
     
Даниела ДИМОВА 
Приема се, благодаря.  
  
Владимир ТОНЕВ 
Преминаваме към точка пета.  
   
 



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Наука и образование”  относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в системата на народната 

просвета за 2012 г. 
(2) –  присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2012 г. 
(3) –  преобразуване на Спортно училище “Георги Бенковски” – 

Варна от общинско в държавно училище и предоставяне безвъзмездно за 
управление на публична общинска собственост, предмет на АОС № 
2118/10.09.2001 г. 

    Докл.: С.Славов – Председател ПК “НО” 
 
Владимир ТОНЕВ 
Моля председателя на комисията по “Наука и образование” да дойде 

да си прочете предложенията. Заповядайте.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Тъй като и 

времето напредна, имам едно предложение – при номинациите и 
предложенията за награди да изчитам само имената със съвсем кратко, да 
не чета дословно на всеки един, тъй като всички тези предложения с 
мотивите за предложения ги притежавате с това, което ви е предоставено, 
като информация. Ако г-н председателстващ са съгласни колегите така да 
процедираме.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Не разбрах. Процедура каква предлагате, да гласуваме всичко 

анблок? 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, г-н Славов предложи предложенията да се гласуват анблок, 

който е съгласен моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Нали знаеш? 



Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря ви.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

336-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от раздел “Общи положения” и чл. 9 от 
раздел “Процедура за определяне на наградите” от Статута на награда 
“Варна” в системата на народната просвета, Общински съвет – Варна 
присъжда награда “Варна” в системата на народната просвета за 2012 г., 
както следва: 

1. “Учител на годината” в системата на предучилищното 
възпитание: 

Жечка Стойчева Стоянова – старши учител в ЦДГ № 17 
„Валентина Терешкова” гр. Варна. Притежава висока професионална 
подготовка, която непрекъснато надгражда и обогатява. Един от малкото 
учители в гр. Варна, които участват успешно в проекти „ИКТ в 
образованието на МОМН от ОП „Развитие на човешките ресурси“ за 
интерактивно обучение на учители. Педагогът работи дейно като 
ръководител на Комисията по професионално-творческите въпроси в 
детската градина за издигане равнището на вътрешно-квалификационната 
дейност. През настоящата година е провела самостоятелно: „Личен принос 
на помощник възпитателя в грижите за децата в детската градина“ – 
тренинг с помощник възпитателите; „Овладяване на български език от 
деца–билингви и споделяне на опит по проекти на МОМН „Училище на 
две скорости“ – обучителен модул с учители. С организаторските си 
качества и новаторските идеи допринася за качествената реализация на 
обучителните форми, както и мултиплициране на добрите практики. 

 
2. “Учител на годината” в начален етап на основното 

образование: 
Женя Николова Димитрова – главен учител в ОУ „Добри 

Чинтулов” – Варна, който притежава много добра научна и педагогическа 
подготовка по проблемите на началното образование, която прилага в 
пряката си педагогическа дейност с учениците. Госпожа Димитрова 
притежава много добра научна и методическа подготовка по проблемите 
на началното образование, която ежедневно прилага в пряката си 
педагогическа дейност с учениците.  Владее съвременни педагогически 
практики за диагностициране и оценяване на постиженията на учениците 
в хода на образователно – възпитателния процес. В работата си като 



учител създава позитивна среда и благоприятстваща атмосфера, която 
допринася за изграждане и стимулиране на конструктивното общуване 
между ученик и учител. Създава условия за максимално развитие и изява 
на личностния потенциал на всеки ученик от класа, като съобразява 
изискванията си с техните възрастови и психологически особености. 

 
3.  “Учител на годината” в хуманитарната област: 
Мария Нанева Стефанова – педагогически съветник в ОУ „Петко 

Рачев Славейков” – Варна. Основният предмет на дейност на 
педагогическия съветник е проучването и подпомагането на психическото 
развитие и здравето на децата и юношите. Това включва диагностика за 
подпомагане на училищното и професионално ориентиране, консултации 
с ученици и родители за кариерното развитие на децата им, обучение за 
развитие на социалните умения и правене на социални избори. Госпожа 
Мария Стефанова е реализирала дейности по проект „Стани доброволец. 
Дай своя принос!”, спечелил първо място на общински фестивал „Варна – 
моят древен и нов град”. Класирани са две проекта за областен кръг на 
олимпиадата по гражданско образование – индивидуален /V клас/ и 
колективен /VІ клас/. Активно участие на национална доброволческа 
инициатива „Стара книжка дари – детенце усмихни”. 

 
4. “Учител на годината” в природо-математическата област: 
Няма номинации. 
  
5. “Учител на годината” в областта на изкуствата:  
Радостина Манева Ангелова - учител по народно пеене в 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски” – гр. Варна. 

Активно съдейства за авторитета на паралелките по „Изкуства“ – 
музика. Формациите под нейно ръководство участват в много изяви в 
гимназията – открити уроци по родолюбие, фолклорни тържества, 
възстановка на фолклорни традиции и обичаи. Свидетелство за творческия 
подход и професионализма и са многото престижни награди на 
ръководените от нея състави и обучавани от нея ученици.  

 
6. “Учител на годината”  в областта на спорта: 
Светлин Василев Бурханларски - старши учител по физическа 

култура и спорт в ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри”. 
Амбициозен преподавател и новатор, не само в учебната дейност, но и в 
извънкласните форми. Името на преподавателя се свързва с изявите на 
отбора по лека атлетика при гимназията, който води от постъпването си в 
гимназията през 1995 година. Отборът по лека атлетика под негово 



ръководство е носител на многобройни награди от общински, областни и 
национални първенства. 

 
7. “Учител на годината”  по професионално образование:  
Няма номинации. 
 
8. “Ученик на годината”  в хуманитарната област: 
Кристиян Тодоров Траев – ученик 12 клас, профил „Хуманитарен” 

в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски”. Той е сред най-ярките и изявени таланти на гимназията. 
Доказал е качествата и способностите си със значителни успехи, 
отговорност и всеотдайност както в учебната работа, така и в 
утвърждаване авторитета на гимназията чрез участието си в национални и 
международни конкурси. Ученикът проявява изследователски интерес в 
областта на хуманитарните науки. Ежегодно се класира на областни 
кръгове на олимпиадата по история. През настоящата учебна година има 
участие в седем конкурса и е спечелил три първи места и две втори. В 
международен конкурс „София – Москва – вчера, днес и утре” е спечелил 
първо място със сериозна научна разработка на реферат на тема: 
„Семейство Головини в живота на следосвобожденска Варна”. 

 
9. “Ученик на годината” в природо-математическата  област:  
Момчил Павлинов Пейчев – ученик 10 клас в Математическа 

гимназия „д-р Петър Берон”. През всички години на обучение се откроява 
с изключителни възможности за аналитично и абстрактно мислене, работи 
върху сериозни проблеми. Откроява се с разностранните си интереси, 
оригинални идеи и неутолима жажда за знания. Включвайки се активно в 
състезателните школи по математика, информатика и физика той работи в 
няколко насоки – състезателна математика, информатика, физика и 
математическа лингвистика. 

 
10. “Ученик на годината” в областта на изкуствата: 
Емил Георгиев Бояджиев – ученик 5 клас в Национално училище 

по изкуствата „Добри Христов”. Ученик е в класа по пиано на Мария 
Гинева и се занимава с музика от 5-годишна възраст. Той е ярко 
дарование, което е получило повече от десет престижни награди на 
национални и международни конкурси по пиано. На Международния 
конкурс за пианисти на ЕРТА в Осиек, Хърватска – ІІ награда; Гран При 
на XVІ Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти, 
майстори” Добрич, Албена; Гран При на VІІІ Международен конкурс „Фр. 
Шуберт” и множество други национални и международни награди. Макар 
само на 11 години, той развива активна концертна дейност. 

 



11. “Ученик на годината” в областта на спорта: 
Георгия Евангелос Кадоглу – ученичка 7 клас в Спортно училище 

„Георги Бенковски” – Варна е състезателка по плуване, модерен петобой и 
биатъл и е постигнала изключителни резултати на международни и 
държавни първенства. 

 
12. “Ученик на годината” в областта на професионалното 

образование: 
Няма номинации. 
 
13. “Учителски колектив” в системата на предучилищното 

възпитание: 
Педагогическият колектив на Оздравителна детска градина №9 

„Ален мак” работи с деца с разнородни и сложни заболявания, което 
налага да се търсят нестандартни педагогически практики, разработване 
на нова специализирана методика, използване на музикотерапия, 
създаване на стил на екипна работа. Възпитателно-образователната 
организация на дейността гарантира ранна интервенция, възможности за 
интеграция, специфична здравна програма с щадящ режим, адаптиране на 
материалната среда към нуждите на децата. 

 
14. “Учителски колектив в системата на средното образование”:  
Колективът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” изпреварващо 

въвежда иновации в образователната и възпитателната работа много преди 
да бъда масово внедрена в образователната система, което поставя 
училището между водещите училища в България. Колективът допринася 
за отлични образователни резултати от вътрешно оценяване на знанията и 
уменията, постигнати ІІ и ІІІ място в страната и І в региона на 
провеждането на Национално външно оценяване на знанията, висок 
процент на реализация на седмокласници в профилираните гимназии, 
отлично представяне на ученици на общински, регионални, национални и 
международни състезания, конкурси и олимпиади. Целенасочената и 
амбициозна работа на учителите води до високо качество на 
образованието, възпитание в европейския дух и в духа на традиционните 
национални добродетели. Тази година ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
чества 150 годишнина от основаването си, като първото училище в гр. 
Варна. 

 
 
 
 



337-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от Статута за присъждане на 
награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование, и във връзка 
с писмо от Данчо Симеонов – Областен управител на област с 
административен център Варна с № ОС12000433ВН/26.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна присъжда награда “Варна” в сферата на науката и 
висшето образование за 2012 г., както следва: 

 
1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА  НАГРАДА  
Доц. д-р Жанета Георгиева Тянева, дм, Изпълнителен директор 

на УМБАЛ ”Св. Марина” ЕАД - Варна за изграждане на Клиниката по 
ортопедия и травматология и Клиниката по неврохирургия в 
Университетска болница „Св. Марина” ЕАД-Варна.  

Предложение от Медицински университет – Варна. 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА  
Научен колектив от екипите на Клиниката по инвазивна 

кардиология и Интензивно кардиологично отделение в МБАЛ „Св. 
Марина” ЕАД – Варна за изключителен принос в съвременното лечение 
на исхемичната болест на сърцето.  

Предложение от Медицински университет – Варна. 
 
2. ПРИРОДНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА   
Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, автор на книгата 

„Аквариумът във Варна”. 
Предложение от Институт по рибни ресурси – Варна. 
КОЛЕКТИВНА  НАГРАДА  
Научен колектив на катедрата по химия на Медицински 

университет – Варна, с ръководител доц. Мона Динкова Станчева, дх, 
реализирал проект „Безопасност и хранителна стойност на 
черноморски хранителни продукти”, финансиран от Министерството 
на образованието и науката. Основна цел на проекта е да се направи 
оценка на безопасността и хранителната стойност на черноморските риби, 
миди и рапани и на замърсяването на Черно море. 

Предложение от Медицински университет Варна. 
   
3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА  
Проф. д-р Валери Стоянов – за книгата „Психичен стрес в 

организацията. Системен модел за изследване”, в която е синтезиран нов 
системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда, 
емпирично верифициран.  



Предложение на ВСУ „Черноризец Храбър”- Варна.  
КОЛЕКТИВНА   НАГРАДА   
Художествено - творчески колектив с ръководител Проф. Петър 

Ангелов – за цялостното му творчество и постановка, режисура и 
реализация на обществено значими спектакли /месец май 2011 г. – май 
2012 г. /: „50 години от първия полет на човека в Космоса”, постановка на 
Академичния танцов театър на ВСУ в културната програма на 
Международното изложение в гр. Ла Рошел, Франция по проект на 
Община Варна – месец септември 2011г.; на единствения по рода си 
музикално – танцов драматичен спектакъл „Де гиди вино червено” - месец 
септември 2011 г. - май 2012 г.  

Предложение на ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна.  
 
4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДИ 
Доцент д-р Асен Александров Шиваров, автор на учебното 

пособие „Практическа хидрометеорология„ Варна, Е-Литера Софт. 2012, с 
електронен вариант на разработеното пособие, с приложения и тестове.  

Предложение на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„ и Съюз на учените – 
Варна. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Научен колектив с ръководител капитан І ранг, професор, ДВН 

Боян Медникаров - за изпълнение на проекта „Анализ на навигационния 
риск за морските съоръжения за разтоварване на танкери, за проекта за 
изграждане на нефтопровода Бургас - Александрополис”.  

Предложение от Съюз на учените и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Изказвания, предложения? Няма. Колеги, поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
И във връзка с това утвърждаване, за което аз също искам да 

благодаря на всички, има едно съобщение от името на току-що наградения 
колектив от основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – кани всички 
общински съветници на тържествен концерт спектакъл посветен на 150 – 
годишнината на първото българско училище в град Варна и ако имате 
потребности, на този празник, в този дух заповядайте на 03.06. в 16:00 ч. в 
Зала 1 на ФКЦ.  

Благодарим от името на колектива за поканата, която е отправена.  
 



Владимир ТОНЕВ 
Заместник кмета, г-н Базитов, иска думата. Предлагам да му я дадем. 

Благодаря. Г-н Базитов.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми дами и господа 

общински съветници, гости. Аз искам да благодаря от името на 
администрацията за току-що взетите решения и в областта на културата и 
духовното развитие и в областта на образованието за удостояването с тези 
високи отличия, както на директора на училището, така и на всички 
учители, училища и детски градини. И да ви поканя на 22 ....  

 
Славчо СЛАВОВ 
 
338-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт, 
чл. 34в от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и 
спорта и чл. 12, ал. 3 от ЗОС в изпълнение на Националната стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-
2020 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 11-
6700/371/12.04.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Спортно 
училище „Георги Бенковски”  – Варна да се преобразува от общинско в 
държавно спортно училище за финансиране по единни разходни стандарти 
от държавния бюджет чрез Министерството на физическото възпитание и 
спорта. След преобразуването Общински съвет – Варна предоставя на 
Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна безвъзмездно за управление 
публична общинска собственост предмет на АОС № 2118/10.09.2001 г. 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следваща точка от дневния ред.  
  
 
  
 
  
 



VI.  
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 

Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 г.   

 
Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС 

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Апостолов, имате думата.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, съгласно Наредбата за командировките в страната 

е необходимо разходите, извършени от председателя на общинския съвет 
при негови командировки в страната да бъдат разглеждани и одобрявани 
от Общински съвет – Варна. В тази връзка пред вас са размножени, по-
точно е размножена справката за командировки на председателя на 
общинския съвет в страната за първото тримесечие на 1912 г. – януари, 
февруари, март. 2012 г. Какво казах аз? Все пак се вълнувам. 2012 г., 
командировки за месец януари, февруари и март на сума 231 лв. и 30 ст. 
Това е, което съм длъжен да докладвам пред съвета. И че това са разходи 
извършени за участие на председателя на Общински съвет – Варна, 
съгласно наше решение в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България, където председателя на Общински 
съвет – Варна беше избран за член на контролния съвет на Сдружението и 
след това за участие в Общото събрание на Националната асоциация на 
председателите на общинските съвети в Република България, където 
председателя на Общински съвет – Варна беше избран за член на 
управителния съвет и последващи работни заседания на тези ръководни 
органи на двете сдружения. Сумата е пак повтарям 231,30 лв. Аз предлагам 
да изчета проекта за решението и след това да отговарям на ваши въпроси, 
ако има такива. Проекта за решение тук колеги е: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

339-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 
от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД12002341ВН/10.04.2012 год. от Кмета на Община Варна с приложен 
отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 



Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.01.2012 год. до 31.03.2012 год., съгласно приложение № 1. 

 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не виждам. 

Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Следваща точка колеги.  



VII.  
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“ Здравеопазване”  относно: 
(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна 

процедура на “СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(4) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 

управление на управителите на общински лечебни заведения, съгласно 
предложение на Кмета на Община Варна. 

     
Докл.: проф. А. Клисарова – Председател  

ПК “Здравеопазване” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на проф. Клисарова. Заповядайте.   
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Започвам с първа 

точка, а именно акредитацията на очна болница. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

340-7. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от 
ЗЛЗ и чл. 20, чл. 24, ал.  1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения  и по 
докладна записка с № ОС12000278ВН/09.04.2012 г. от управителя на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД,  Общински съвет – Варна: 

• Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД по: 

     - цялостната медицинска дейност; 
     - отделни медицински и други дейности; 
     - обучение на студенти и специализанти. 
• Съгласува комисия по самооценяване в следния състав: 



 Председател: проф. д-р Христина Групчева – дмн 
 Секретар: Алис Тилкиян 
   Членове: 1.  д-р Янислав Косев 
                    2. доц. д-р Зорница Златарова, дм 
                3. Емилиян Зафиров 
                4. Красимира Димитрова 
                5. Светлана Ненова 
 
Документите за акредитацията бяха прегледани от комисията, 

абсолютно точно и коректно направени. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е съгласен, моля 

да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
 
Заповядайте.   
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря.  
 
341-7. 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  № 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение № 1 към настоящото решение.  

 
Приложението е при вас. Няма да изчитам лицата. Само трябва да 

кажа, че постъпиха три спешни нови заявки, които не могат да чакат до 
следващо заседание, а това е на Юмер Реджеп Али Осман, отпусната 
помощ от 350 лв.  да допълним още 250 лв., за да станат общо 600 лв. Има 
нужда от смяна на двете лещи. От баща Веселин Стоянов Димитров за 
едно бебе на 28 дни, с поликистоза, ако не бъде лекувано, то ще загине. И 
за Мита Иванова Колева с входяща молба 15032 за 600 лв. за тежко 
сърдечно заболяване, която се нуждае от спешно хирургично лечение. 
Това са трите допълнения, които сме ги гледали и на комисия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Едното го видях, трети номер в списъка – да стане 600. Другото кое 

е?  
 



Анелия КЛИСАРОВА 
144 – Веселин, то е ново. Нямате го. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Веселин Стоянов Димитров.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Точно така.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да стаен 800. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да стаен 800 лв. и последното е Мита Иванова Колева да стане 600 

лв., защото за операция й трябват.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мита Иванова ... 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Колева.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колко лева там? 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Там 600 лв.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте трите предложения направени на проф. Клисарова. 

Минали през съответната комисия. За корекции в така предложеното ви 
приложение номер едно: трети номер сумата да стане коригирана 600 лв. и 
две нови предложения, които ще бъдат под номер 144 и 145. Едното е за 
Веселин Стоянов Димитров за дъщеря му Виктория Веселинова 
Димитрова – 800 лв. и 145-тото предложение за Мита Иванова Колева – 
600 лв. ... 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
.. Това не го знам. ... А подал ли е документи да ги обработим? ... 16-

ти, там колко е било? ... Ние сме му дали 500 лв. на него. 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
500 лв. има дадени. Обикновено практиката, около която сме се 

обединили е да бъде разгледана в комисията. Ще подложа на гласуване 
Вашето предложение, но първо, колеги, трите допълнения, които проф. 
Клисарова посочи минали през комисията. За номер три да станат 600 и 
двете нови лица: Виктория Димитрова – 800 лв. и Мита Иванова Колева – 
600 лв. Който е съгласен те да бъдат включени в списъка за отпускане на 
помощи за лечение, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е на г-н Аврам Тодоров, което не е минало 

за коректност през съответната ведомствена комисия и през здравна 
комисия е Петко Василев Ганев, на когото е отпусната сума от 500 лв. да 
бъде завишена, както аз разбрах на 800 лв. Правилно ли .. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... Чухте така мотивите на г-н Аврам Тодоров. Който е съгласен 

сумата на Петко да бъде коригирана от 500 на 800 лв. без да е минало това, 
пак повтарям, през комисия, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Колеги, други мнения и съображения? Не виждам. Гласуваме 

предложението така, както го изчете председателката на комисията проф. 
Клисарова и с приетите корекции, които с гласуване приехме. Поименно 
гласуване на целия списък с помощи.  

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

отсъстващи - 5, предложението се приема. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря.  
 
342-7. 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.  



Това са осем човека, на които е отказано, на които нито здравния 
статус е толкова сериозен и няма основание за отпускане на еднократна 
помощ за лечение. Осем човека са, ако имате въпроси.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли въпроси колеги, някакви съображения? Не виждам, който е 

съгласен с предложението на комисията, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващото.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Последна точка.  
 
343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от Типовия 
договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен собственик 
на капитала Община Варна - лечебно заведение, приет с решение на 
Общински съвет – Варна № 699-7/14/14.07.2004 г. променен и допълнен с 
решение № 1103-18/13/18.02.2009 г. и № 2880-4-1/29/15.12.2009 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000437ВН/26.04.2012 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
подновени за нов тригодишен срок договорите за управление на следните 
управители:    

• Д-р Иван Иванов Иванов – управител на "Диагностично-
консултативен център І “Света Клементина" - Варна” ЕООД; 

• Д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на "Диагностично-
консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД; 

• Д-р Соня Георгиева Цекова – управител на "Диагностично-
консултативен център ІV- Варна" ЕООД; 

• Д-р Галинка Иванова Павлова – управител на "Диагностично-
консултативен център V- Варна - “Света Екатерина" ЕООД; 

• Д-р Слава Стефанова Даковска – управител на “Дентален център 
І- Варна” ЕООД; 

• Д-р Руслан Здравков Тошев – управител на "Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД; 



• Д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на “Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД . 

• Д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
“Амбулатория- групова практика за специализирана медицинска помощ- 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, слушам за въпроси, мнения, съображения. В комисията това 

беше подкрепено. Д-р Митковски, заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Две бяха възможностите пред 

комисията във връзка с изтичащите договори за управление на тези 
лечебни заведения: или да преминем към, да се започне процедура по нови 
конкурси за избор на управители или предвидената процедура за 
удължаване на договорите им с нов тригодишен срок. И по предложение 
на кмета и комисията след разглеждането основно на отчетите за 
последната година, специално за тези лечебни заведения, медицински 
центрове, ДКЦ-та и болници, се обединихме около предложението на 
кмета за продължаване на техните договори с нов тригодишен мандат, тъй 
като специално за тези лечебни заведения, а и нашето решение беше 
първоначално каквото и да бъде решението – дали за нови конкурси или за 
удължаване, това да бъде за всичките управители на здравни заведения, за 
да бъдат поставени на равни условия. И след като изслушахме техните 
отчети и преценихме, че това е едно нормално и добро предложение на 
кмета, предвид безкрайните процедури, а и късия мандат за един 
управленец на едно такова лечебно заведение. Така че и моето становище, 
а и на комисията е да подкрепим предложението на кмета.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Други изказвания колеги? ...  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Не, отчетите бяха наистина на много високо ниво и от медицинска ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Основното е отчетите на дружествата и визията на сегашните 

управители за развитие в условия на криза, която позволи комисията да се 
обедини в това предложение за решение. Колеги, не виждам други 
желаещи за изказвания. Поименно е гласуването.  

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

отсъстващи - 5, предложението се приема. 



Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря много.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз на проф. Клисарова. Точка осма от дневния ред.  
 
    
 



VIII.  
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност”  относно: 
(1) – приемане на актуализирана Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Варна. 

  Докл.: Ст. Темелков – Председател ПК “ОРС” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте г-н Темелков. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н председател, скъпи колеги.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

344-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и по 
предложение на Станислав Темелков Димитров – председател на ПК 
“Обществен ред и сигурност”, с № ОС12000263ВН/06.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна приема актуализирана Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Варна, съгласно Приложение  № 1. 

 
По тази програма само да кажа, беше съставена работна група, с 

която с колегата Пламен Георгиев бяхме в работната група, бяха взети под 
внимание и природозащитните организации, както и ветеринарите. 
Основаното, на което набляга е създаването на електронен регистър и 
повишаване контрола на домашните животни, което пък в съответствие ще 
повиши такса куче, която пък ще отива по направление за овладяване на 
популацията на безстопанствени животни. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате думата за въпроси към председателя на ресорната 

комисия. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Първо искам да поздравя 

председателя на работната група, както и другите колеги, които са 



участвали в написването на този изключително дълъг и подробен 
документ. Искам да кажа, че четейки го се запознах с всички видове 
болести по кучетата, както и кога израстват млечните им зъби, колко са 
големи, колко са малки и т.н. Това, което искам да кажа обаче, че като 
изключим тази част, която е за регистрацията на домашните кучета, тази 
част, която е за въвеждане на електронен регистър за административна 
регистрация на кучетата в Община Варна, което отдавна трябваше да 
стане, което приветствам. Всичко останало е абсолютно в духа на 
безплодните мерки, които през годините се предприемаха не само на 
територията на Община Варна, но и като цяло в страната. Проблемът с 
бездомните кучета няма да бъде решен с тази наредба. Всъщност няма по 
никакъв начин да има някакво развитие поради простата причина, че тук 
съществува продължаване на практиката, както вие сте я нарекли накратко 
от Закона за защита на животните – кастрирай и върни. Ние сме кандидат 
за европейска столица на културата, а същевременно по улиците на нашия 
град има не само кучета, разбира се, а в крайните квартали и коне, и други 
чифтокопитни. Да не влизам в подробности. Да оставим на страна и всички 
останали проблеми, които имаме с циганските квартали в града. Общо 
взето, града ни няма да бъде европейска столица на културата, а е 
европейска столица на циганията, както сме я подкарали. Затова за мене ... 
Не съм почнал. Освен това за мене решението, което трябва да бъде взето 
и което искам всъщност да бъде дебело подчертано в тази наредба, е да се 
използва вратичката, която дава Закона за защита на животните, която с 
Вас, г-н председател, сме коментирали, за евтаназия на агресивните 
животни. Вие обаче контрирайки ме тогава и това ще трябва да го 
споделим с другите колеги, споделихте, че има голям натиск от страна на 
природозащитните организации, затова че изключително трудно да се 
установи кои точно животни са агресивни и кои не са. Аз не знам дали 
Община Варна поддържа кучешки психолог, също така не съм сигурен 
дали ще има такава длъжност да се разкрие и затова мисля, че това, което 
всъщност Закона за защита на животните дава, като възможност в този 
момент, трябва да бъде използвано напълно и вместо да поддържаме скъпо 
струващи приюти, да кастрираме, да връщаме обратно в техния естествен 
хабитат, който се оказва естествения хабитат, примерно се оказва 
градинката пред блока, в който аз живея и естествения хабитат на това 
куче в един момент се оказва градинката, където играят нашите деца и те 
имат така благоприятната възможност да се заразят с всички тези болести, 
които просто не искам повече да ги чета, защото ми настръхна косата. 
Това, което аз искам да предложа в тази наредба да влезе е да се приложи 
по-строго точно тази възможност, която дава Закона за защита на 
животните, подчертавам – законово закрепена, административно 
приложима, за евтанизиране на кучетата, които постъпват в приюта в 
Каменар. Защото издръжката на едно куче, както стана ясно, когато 



гласувахме бюджета в началото на годината, надхвърляше 100 лв. Което 
според мен е меко казано глупаво, много меко казано и много тактично 
казано на фона на: първо обоселия ни и оголения ни бюджет, и второ, на 
фона на това, че имаме много по-големи дупки, които бихме могли да 
запълним със средствата, които всяка година наливаме в това перо и даже 
тази година увеличихме, ако не се лъжа. Всъщност да, увеличихме, само не 
си спомням точно колко беше сумата. Така че, апелирам без лицемерия, 
защото едва ли има тука човек, който одобрява това, което виждаме всеки 
ден по улиците на града ни, да се подходи максимално строго и вие да го 
вземете в предвид това, за да може да бъде заложено в тази наредба. 
Благодаря.  

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н Костадинов, би било от полза ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
... доброто познаване на нормативната уредба, с която сме се 

съобразили при изготвянето на програмата за овладяване на популацията. 
В тази връзка, като въпрос би бил поставен какви са критериите, които не 
са заложени така или иначе нито в закона и нито в Наредбата за 
обществения ред, по което работим в момента. Но изхождайки от това, 
което казвате ние сме се съобразили, както с нормативната уредба, така и с 
природозащитниците, така и с ветеринарното съсловия в града. От което 
.... ще направи електронния регистър. От там следва и възможността тези 
кучета да бъдат, да се работи с тях и да няма проблеми в града, но по 
отношение на изготвянето на програмата няма как да бъдем в 
противоречие със законовите и нормативните уредби на Републиката. 
Вярно е, всички ни дразнят, но тези пари биха отишли за изграждането на 
места за разходки на кучетата, с които да няма съприкосновение на детски 
площадки, където домашните кучета имат проблем с гражданите на града, 
които свободно се разхождат. От тази гледна точка мисля, че прилагането 
на електронния регистър би довело до по-голямата събираемост на такса 
куче и от там пренасочва към овладяване на популацията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов,  конкретен текст ще формулирате ли, който искате 

да подложим на гласуване, като допълнение към наредбата или да я 
приемем в този вид. Заповядайте. Колеги, слушайте конкретното 
предложение от г-н Костадинов.   

 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Още веднъж ... Благодаря на г-н Темелков, пак казвам – това с 

чипирането е европейска практика. Много обичаме, нали ние в България да 
говорим за европейска практика, която отдавна трябваше да бъде въведена 
и това е начинът всъщност да се търси отговорност от хората, които гледат 
едно кученце в къщи, а да речем след година и половина, когато им 
омръзне или изведнъж се окаже, че стане 50 кг. и стане трудно за 
изхранване, го хвърлят на улицата. Така. По отношение на това няма спор 
и вие сте се справили много добре. А Вие сам казахте и много добре 
знаете, че в закона има дупка. Там е записано агресивни кучета, но няма 
написана точна и ясна методология за това, кое точно куче е агресивно. 
Именно. Критерият в този случай, тъй като законодателят не се е 
произнесъл е в ръцете на общинските съвети, които по места вече прилагат 
този закон и изграждат тези наредби. С други думи, ние можем 
възползвайки се от това, което законодателят ни е предоставил ad silentio, 
по принципа на мълчанието, да направим следното нещо: в глава пета – 
методология, където са записани средствата за решение на проблема там 
пише така – кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна 
маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени 
кучета. Отдолу са записани точките: настаняване в приют и т.н., т.н. 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Настаняването в приюти също е ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така. Настаняването в приют ясно, само че те стоят за постоянно в 

приюта. И тука предлагам да се добави: евтаназията, където на неизлечимо 
болни и доказано агресивни безстопанствени кучета по преценка на 
комисия, определена от координационния щаб след 14-дневен карантинен 
период, се предоставят на организации или осиновители, които така, така, 
така. Значи предлагам евтаназията на неизлечимо болни и доказано 
агресивни безстопанствени кучета да се извършва в седмодневен срок ... А 
той е всъщност 14-дневен ... Значи след изтичане на 14-дневния 
карантинен срок да се извършва евтаназията без абсолютно никакви 
допълнителни аргументации свързани с организации и други, които биха 
могли да оспорят. Защото всъщност големия проблем идва от това, че 
организациите оспорват ... 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Ама то точно така е заложено. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Не е заложено изрично. Пише: “евтаназия на неизлечимо болни и 

доказано агресивни безстопанствени кучета”. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Това, което искате Вие.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само че го няма ангажимента, че това нещо ще се случи. Това е 

просто възможност и оттам надолу пише: “задомяване на безстопанствени 
кучета, регистрация, надзор на безстопанствените кучета, регистрация на 
домашните кучета”.  

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Ако чета внимателно, евтаназия на неизлечимо болни и доказано 

агресивни е заложено в програмата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре. Кой контролира тогава всъщност тази евтаназия? Въпрос. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Значи ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
То е изписано по ... 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
... то е записано, че в ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, защото ... 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
... след решаване от комисията ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... представете си, че няма нито една евтаназия за една година ... 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Напротив.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... окаже се, че всички са кротки, дребни и тихи, и т.н. 



Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Напротив, ако сте добре запознат има, тъй като агресивността се 

доказва по ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Как?  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
... заложеното в закона, което е.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Как?  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Така че, в крайна сметка ние сме го заложили, както е в закона. И 

нашата програма не може да е по-висок ранг от законовата заложена към 
момента.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
С други думи, Вие считате, че този текст е абсолютно достатъчен? 

Така ли да го приема?  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Възможността за доказване на агресивност става по начина, който е 

заложен в закона. Чрез комисия. Така или иначе не може някой еднолично 
да реши кое куче е агресивно и кое не.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така е, да.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
А и точно така е заложено и в програмата, което сме го направили с 

комисия, която доказва агресивността на кучето и то е било евтанизирано 
след това.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И като стъпки следват една след друга ... 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Спазили сме нормативната уредба и сме го направили максимално 

обосновано от гледна точка на това да се защитим, както от 
природозащитните организации, така и максимално гражданите да бъдат 
защитени от гледан точка на това, че пак казвам – парите, които ще бъдат 



събиране ще отиват за изграждането на нови приюти, а не както досега ... 
Правя една проста сметка, ако има 10 хил. регистрирани домашни кучета, 
по 20 лв. данък това са 200 хил. на година. Както Вие сам казахте, това е 
бюджетът на приюта. Значи би следвало да приемем, че ние имаме 
възможност след това да имаме нов приют и да съберем тези кучета, които 
в момента са на улицата на град Варна.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре. Няма да влизаме в детайли тогава. Аз няма да предлагам 

допълнителни неща, заради това, че всъщност така или иначе 
приложението в крайна сметка зависи от хората.  

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Абсолютно.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Оставам обаче изключително скептичен, за това до каква степен това 

нещо ще се случи.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Контролът и функциите по изпълнение са заложени, както на 

общинския съвет, така и на кмета на града.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов за проявеното разбиране. Важното е, че 

тази програма, като първа стъпка е добра. Г-жа Светлана Такева поиска 
думата.  

 
Светлана ТАКЕВА 
Колеги, мен само едно нещо ме притеснява. Това, че реално ние 

говорим за конкретика вътре в програмата, а за изменение всичко 
останало. Но имам странното усещане, че нямаме ясна и точна отчетност 
за това как функционира кучкарника. Има страшно много сигнали за 
брутални кражби от там. Затова аз предлагам заедно с това, че ще 
гласуваме днес правилника, да вземем и решение за отчетност, която да 
поискаме по отношение на функционирането на кучкарника и в 
конкретните параметри харченето на пари.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Такева. Отговор от г-н Димитров.  
 
 
 



Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Бих искал да отговоря. Ако обърнете на последна страница на 

програмата, контролиране на кучешкия приют и подобряване условията на 
приюта са заложени в програмата. И пак казвам, самият контрол ще дойде 
от бройката на в момента, бройката на домашните животни в града. Това е 
целта на електронния регистър, защото към момента ние не знаем точната 
бройка и всяко едно преброяване би било хвърлени пари на вятъра. И от 
тази гледна точка чипирането на самите животни ще ни даде контролните 
функции за колко кучета са минали горе през приюта, колко са кастрирани, 
колко домашни животни има и къде са те по райони, като се има в предвид 
район “Приморски”, район “Владиславово” и това ще ни даде ясна 
представа. А самите пари от такса куче, които биват събирани ще отиват за 
места за разходки на домашните любимци и както за изграждането на нов 
приют, и овладяването като цяло на безстопанствените животни в града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Дуплика от г-жа Такева.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Друго имам в предвид. Имам в предвид реално парите, които в 

момента кучкарника получава и за това как те се разходват. Имам в 
предвид сигналите, в които се подава информация, че кучета, които вече 
имат обички отново се качват горе и им се сменя само обичката, а те няма 
как за втори път да бъдат кастрирани. И всички ние го знаем. Това, че ние 
залагаме контрол на кучкарника, не означава, че искаме отчетност в 
момента. Затова ви моля, ако може след правилата да вземем и решение за 
отчет примерно в рамките на следващите 20 дни, за да имаме наистина 
някакво реално становище по отношение на проблема с кучетата, защото в 
момента гласуваме едни правила, в които застъпваме реално парите, които 
се получават от кучетата домашните да бъдат дадени пак към кучкарника, 
но ние не проконтролираме къде всъщност отиват тези пари. А те видимо 
не отиват точно по предназначение и най-малкото факта, че проблема с 
кучетата не е решен. Това е  моята молба, ако може да го застъпим.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Темелков.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Не е в нашите функции, като знам това, с което съм се запознал, че 

такива проверки бяха направени нееднократно, но за да се докаже една 
злоупотреба е необходимо ясни доказателства за това. Това имам в 
предвид със самото чипиране. Чипа е начин, за който ние няма в 
последствие да .., има възможност всъщност да се докаже злоупотреба. А 



със самите обички няма как да се докаже злоупотреба. Това, че някой е 
казал нещо, не е мястото тука да го коментираме, това е моето мнение. От 
тази гледна точка ние коментираме начините и мерките, които оттук 
нататък ще бъдат взети за справяне с популацията на безстопанствени 
животни, което за мен е европейска практика, както беше казано. Така или 
иначе това трябва да се направи час по-скоро и по което вече се работи. 
Доколкото имам информация даже в момента ще бъдат изградени и места 
за разходка на кучета, на домашни кучета, които също са големия проблем 
за популацията на безстопанствени кучета.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жо Такева, дори и да предприемем такова решение, както Вие 

искате, то няма да доведе до някаква промяна докато не заработи, докато 
няма ясни правила, докато не заработи въпросната програма. Така че ... 

 
Светлана ТАКЕВА 
Благодаря. Само да кажа, аз ще си използвам правото да дойда на 

Вашата комисия въпреки, че не съм член и да отида в тази посока да 
вземем решение за отчетност и съответно проследяване на финансовия 
поток.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Т.е. не държите сега да добавим този текст. Благодаря за 

разбирането. Г-н Димитров, заповядайте.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Всяка една помощ, както г-н Костадинов присъства на наша комисия 

и добре се е запознал с проблема, така всеки може да дойде, така и в лична 
среща да направим консултация и така нещата ще са ясни.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам. Мисля, че 

програмата, като първа стъпка е нещо стойностно, така че, който е “за” 
предложението прочетено от председателя на комисията, моля да гласува.    

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

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Станислав Димитров.  
Колеги, да минем и точката по “Транспорт”, там са две кратки точки 

и след това обедна почивка. Ще влезем в норма.  
Точка девета.  
              



IX.  
 

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

“Транспорт”  относно: 
(1) – изменение на приложение № 3 към Наредба за организация на 

движението на територията на Община Варна. 
(2) – утвърждаване на промени по автобусни линии от 

Транспортната схема на Община Варна. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ПК “Транспорт” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Иван Луков, заповядайте.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Зачитам проекта за 

решение на постоянна комисия “Транспорт”. Първо: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

345-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 52, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12000202ВН/06.03.2012 г., Общински съвет – Варна изменя приложение 
№ 3 към Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна и допълва следния текст: 

От Приложение № 3 Схема за паркиране „Синя зона”, приложено към 
настоящото решение, да се изключат следните улици или участъци от 
улици както следва: 

- ул. „Русе” в отсечката между ул. „Кр. Мирски” и „Кавала”; 
- Площадчето пред пресечката на ул. „Русе” и ул. „Кр. Мирски”; 
- Бул. „Чаталджа”, между ул. „Ген. Колев” и ул. „Цар Асен”; 
- Ул. „Цар Асен”, между ул. „Печ” и ул. „Драва Чехи”; 
- Ул. „Преслав”, пред Областна управа. 
Гореизброените улици или участъци от улици ще се управляват от 

ОП „УРНПП” . Събраните средства ще постъпват в бюджета на Община 
Варна. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Има ли? Г-н Костадинов, 

заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Имам един много кратък въпрос. Предложението завършва така: 

гореизброените улици или участъци ще се управляват от общинско 
предприятие УРНПП, събраните средства ще постъпват в бюджета на 
Община Варна. Къде отиват средствата от останалата част? 

 
Иван ЛУКОВ 
Коя останала част? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е ми всички останали 100 хил. места за паркиране. Където гледам, че 

горе-долу целия град е вътре начертан. Само “Владиславово” липсва, май. 
Прост въпрос, къде отиват другите пари?  

 
Иван ЛУКОВ 
Другите пари, има общинско предприятие, “Паркинги и гаражи”- 

общинско дружество, което е натоварено да организира правенето на синя 
зона, която в пресконференция и в разясняване на гражданите на Варна е 
дал точен отговор къде отиват парите.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз, ако знаех отговора нямаше да питам, г-н Луков. Не ме е срам, 

когато не знам нещо да питам и затова питам сега. Чакам от Вас отговор. 
Ако не можете, кажете, ако не знаете отговора кажете.    

 
Иван ЛУКОВ 
Парите от синята зона отиват в Община Варна, в предприятието 

общинско “Паркинги и гаражи”.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е ми тогава защо кмета пише, че тези пари от тези изключените 

улици ще влизат в общинския бюджет? Другите къде влизат.  
 
Иван ЛУКОВ 
Пак там.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е ... 
 



Иван ЛУКОВ 
Управляват се от две различни предприятия.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, излиза от едното, че директно влизат в бюджета. Сега аз ли 

грешно чета или Вие грешно ме разбирате?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако трябва аз да отговоря ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н ... 
 
Иван ЛУКОВ 
Едното е общинско предприятие, а другото е общинска фирма, 

общинско дружество. Две различни неща са.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
С други думи тези пари, които са от синята зона влизат директно в 

бюджета на Община Варна. Така ли да го разбирам? 
 
Иван ЛУКОВ 
В общинското дружество “Паркинги и гаражи”. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, и влизат по този начин пак в общинския бюджет?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме дивиденти, г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, вижте. Въпросът ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме дивиденти. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Въпросът е следния, става дума за един огромен приход, който лично 

мое мнение, като гражданин, който ще започне да си плаща от след две 
седмици, просто си е една елементарна форма на рекет върху гражданите 
на града. Ние нямаме изградени паркинги, нямаме необходимата и добре 
поддържана пътна инфраструктура, но за сметка на това вече сме 
разчертали едни хубави ... 



Иван ЛУКОВ 
Вие против синята зона на Варна ли сте? Или ще гласуваме 

решението, което е минало на комисията по “Транспорт”? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Изключително против. Но въпросът ми беше все пак за тези пари. 

Добра, лоша, тя влиза в действие. Къде отиват парите? 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми нали това Ви отговорихме. Ако не сте запознати има отчет на 

общинските дружества, които се правят в комисията по “Собственост и 
стопанство”, които после се гласуват на сесия на общинския съвет и се 
гласуват дивиденти, които влизат в Община Варна.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
С други думи, ние няма да получаваме тези пари, които ние, като 

община няма да получаваме тези пари, които влизат всеки месец, а някакъв 
дивидент, който евентуално общинската фирма ще благоволи да ни дава.  

 
Иван ЛУКОВ 
Всички общински дружества го правят това нещо. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да разбрах.  
 
Иван ЛУКОВ 
С други думи, всички общински дружества го правят.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря Ви за отговора. Разбрах. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други въпроси, колеги? Други въпроси? Г-н Митковски, 

заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Разбрахме горе – долу къде отиват едните пари и другите пари. 

Какво налага да се извадят тези улици от схемата на синята зона? Едва ли е 
само финансов въпроса, за да влизат директно приходите от тях директно в 
бюджета на общината.     

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Иван Луков.  



Иван ЛУКОВ 
Това е по предложение на кмета на Община Варна, когато се е 

приемала наредбата в миналия мандат, Община Варна е закупила, ако не се 
лъжа около десетина броя автомати за издаване на тия билетчета за парко 
местата, които са в момента монтирани. По този начин, за да не се 
обезсмисли тази покупка се оставят тези места да бъдат таксувани с тези 
апарати. А не от служители на “Паркинги и гаражи”.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Недков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Там са поставени, на тези улици са поставени тези апарати. 
 
Николай НЕДКОВ 
Моето становище е, че предния общински съвет е взел едно 

изключително порочно решение, което ще навреди на гражданите на град 
Варна. Защо? Създаваме един тунеядец, наречен “Паркинги и гаражи”, 
който в момента започва да смуче от варненци, започва да си увеличава 
заплатите, да си прави щатовете каквито си ги иска и един път годишно ще 
дава пари на бюджета на Варна. Тези пари, които постъпват ежедневно 
трябва да се вкарват в дупките на Варна, в тротоарите, в озеленяването, да 
се подобрява положението във Варна, защото във Варна в момента 
изглежда трагедия. Всичко е трагедия в този град. И защо правим един 
посредник? Значи Община Варна създава едно дружество, прехвърля 
своята собственост, дава на едно дружество то да определя цените вместо 
общинския съвет да определи точно какви да бъдат цените и какви да 
бъдат правилата. Създаваме изкуствено един посредник и най-накрая тоя 
посредник ще ползва едни пари цяла година и Общински съвет един път 
годишно щял да си гласува дивидент. Същевременно създаваме две сини 
зони, една кметска, една на “Паркинги и гаражи”. Колко велможи може да 
има в този град? Велможите са варненския гражданин, който не трябва да 
бъде тормозен. Нека да имаме една зона, да се купят, както е в цяла 
Европа. Има един начин на синя зона. Със съответните таксиметрови 
стойки, да се таксуват, какви ще бъдат, първо да се въведат едни много по-
малки такси, да видим какви ще бъдат приходите и общинския съвет да 
взема решение, защото гражданите са гласували за общинския съвет, а не 
са гласували за “Паркинги и гаражи”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Недков. Г-н Луков.  
 
 



Иван ЛУКОВ 
“Паркинги и гаражи” е собственост, принципала на “Паркинги и 

гаражи” е Общинският съвет, ако това нещо още не сте го разбрали е 
странно. ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само една кратка забележка, по същество реплика даже на това, 

което Вие казахте. Общинска фирма да, същевременно след две или три 
точки ние ще гласуваме създаване на нови общински предприятия и т.н. 
Какво се случва в тази община? Създаваме общински предприятия, защото 
казваме, че общинските предприятия работят по-добре от общинските 
фирми и по този начин печелим, т.е. спестяваме пари на бюджета, като не 
даваме на външни фирми – посредници. В следващия момент една фирма 
общинска се оказва по-различна от другите общински фирми и започва да 
печели чудесно и затова там няма нужда от общинско предприятие. А ... 
Шизофрения ли има в общината?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Много силни станаха изказванията, колеги. В края на краищата 

мотива на кмета беше ясно и категорично посочен. Има закупени 
устройства, стартират, експлоатира ги даденото предприятие. Оттам 
нататък стартира “Паркинги и гаражи”. Съвсем не е вярно това, което каза 
г-н Недков, че веднъж в годината. Дружествата общинските си дават 
отчети на всеки три месеца и ако ние сме на местата си можем да изискаме 
всякаква информация от тях и всякакъв контрол. И е в нашите правомощия 
да изискаме дивидента, който те трябва да внесат. И в нашите правомощия 
са, ако те не управляват правилно да бъде сменен техния съвет на 
директорите. Така че, аз мисля достатъчно така политически изказвания. 
Не виждам нищо лошо в това, в една конкурентна среда общинско 
предприятие, общинска фирма да покажат кой по-добре работи. А ползите 
от сините зони, хората във Варна, в Европа отдавна са ги установили. 

Други изказвания има ли, колеги? Не виждам, който е съгласен с 
така изчетения проект за решение от председателя на комисията по 
предложение на кмета, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 1; въздържали се – 10, 

предложението се приема. 
 
Следващо предложение.  
 



Иван ЛУКОВ 
В следващото предложение има една промяна в основанието, вместо 

ал. 2 е записано ал. 1. Това, което ми го дадоха от юристите е за ал. 1. 
Умишлено не се е размножило новото предложение за промяната на 
алинеята с цел да икономисаме хартия, но по същество предложението е 
едно и също.  

 
346-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

1 от Наредба № 2/15.03.02 г. на МТ, Общински съвет – Варна утвърждава 
промени по автобусни линии №№ 1, 3, 14, 15, 32, 39, 42 и 55 от 
Транспортната схема на Община Варна и задължава ръководството на 
„Градски транспорт” ЕАД – Варна и „Транстриумф Холдинг” АД да 
предоставят в срок от три месеца отчет за реализираните икономии и 
пътникопоток по така предложената транспортна схема, съгласно 
приложение № 1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тука реплики, съображения, предложения за корекции? 

Комисията работи съвместно с превозвачите, мнения на граждани бяха 
отразени. Мисля, че всичко стана открито и прозрачно. Не виждам 
желаещи за изказвания. Колеги, който е “за” така направеното 
предложение от председателя на комисията по “Транспорт”, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на председателя на комисията.  
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предлагам обедна почивка в рамките на един час. 

Заповядайте в 14:00 ч. за продължаване работата на седмото заседание на 
Общински съвет – Варна. Ще се раздават и електронните устройства до 
началото на следобедното заседание. Приятна почивка. Благодаря.  

 
 



Следобедно заседание – начало в 14:00 ч. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... подписи в присъствения списък, следователно необходимия 

кворум от общински съветници е налице и мога да открия следобедната 
част от първия работен ден на Седмото заседание на Общински съвет – 
Варна. 

Преди да продължим с точка десет от така приетия дневен ред, 
точката по “Социални дейности и жилищна политика”, бих искал да ви 
запозная, както си е по правилника с едно заявление, което току-що беше 
входирано в Канцелария на Общински съвет – Варна. Заявление от 
Владимир Тонев в качеството си на общински съветник и упълномощен с 
протокол от 16.05.2012 г. на група “Християнски патриотичен съюз”, която 
се преименува в група “Алианс за Варна”.  

„Уважаеми г-н председател, на основание чл. 15 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, приложено 
представям протокол за взетите решения на група “Алианс за Варна”. С 
настоящото на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Правилника, 
заявявам вписването на взетите решения в нарочния регистър и 
обявяването на настъпилите промени на заседание на Общински съвет – 
Варна.”  

В списъка са членовете на групата колеги “Алианс за Варна”: 
Андрей Василев – “Нашия град”, Таня Парушева – “Движение нашия 
град”, Владимир Тонев - “Движение нашия град”. От политическа партия 
“АТАКА”: Станислав Димитров, Миглен Тодоров. И от “Демократичен 
алианс”: Цветелина Тънмазова, Дилбер Вейсалова, Веселина Янкова. 
Ръководство: Цветелина Тънмазова, Владимир Тонев, Станислав 
Димитров.  

След това са приложили протокола за създаването на новата група, 
където “Християнски патриотичен съюз” е разгледал точка първа от 
дневния ред и променя наименованието на “Християнски патриотичен 
съюз” в “Алианс за Варна”. Приема за членове съветниците: Цветелина 
Тънмазова, Дилбер Вейсалова, Веселина Янкова. И третото решение: 
променя ръководството на групата, която ще се ръководи съвместно от 
Цветелина Тънмазова, Владимир Тонев, Станислав Димитров.  

Нова група в Общински съвет – Варна, “Алианс за Варна”, колеги. 
Да пожелаем успех на колегите от новата група, да работят за доброто на 
град Варна. 

Точка десета.     
 

             



X. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика”  относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности по молби на 
граждани. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности по молби на 
граждани. 

(3) – избиране на членове на Съвета за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси. 

     
Докл.: Л. Маринова – Председател на ПК “СДЖП” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Лидия Велик Маринова. Заповядайте.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. По точка първа ще 

зачета решението. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

347-10. 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 № 
194-5/4/01.02.2012 г. 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 протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
23.04.2012 г., назначена със заповед № 0729/23.02.2012 г. на Кмета на 
Община Варна за отпускане на еднократни помощи, приложение № 1 към 
настоящото решение. 

 
Имате списъка с 308 имена, който е приложен към вашите 

документи. Малко след заседание на комисията, обаче, постъпиха още две 
имена, които се нуждаят от спешна социална помощ, които ще зачета - не 
са минали през комисия и които ще поставя на вашето внимание да 
допълним към предложения ви списък.  



Първото предложение е за г-жа Теодора Петкова Василева с вх. № 
РД12003482ВН/25.04.2012 г., г-жа Василева има две деца с увреждания, 
като едното е абитуриент с 54 % инвалидност, съпруга е безработен и се 
нуждае наистина от финансова помощ. Според решението на вътрешно 
ведомствената комисия, за абитуриенти сумата, която може да се отпусне е 
700 лв.  

Другото предложение от г-н Красимир Пенчев Димитров с вх. № 
РД12001238ВН/26.03.2012 г. Г-н Пенчев е безработен, живее в имот на 
гражданин, ползва негов фургон, без средства, освен една малка пенсия от 
ТЕЛК, инвалид е с невъзможност да ползва дясна ръка. Предложението е 
да се отпуснат 1000 лв., тъй като има тепърва още при него други 
процедури, които трябва да се правят във връзка със здравето му, но има 
най-вече социално битови нужди и комунални нужди, тъй като няма 
никакви средства.  

Така че, предлагам тези две имена, ако нямате нищо против да ги 
гласуваме, като номер 310 и 311. Това е.  

   
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, разбрахте за решение на комисията, ведомствената комисия 

за две допълнителни предложения: Теодора Петкова Василева да се добави 
в списъка под номер 310 за 700 лв. и под номер 311 Красимир Пенчев 
Димитров за 1000 лв. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. 
Колеги, който е съгласен към списъка да бъдат добавени двете 
допълнителни имена, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Гласуваме предложението на комисията с направените допълнения.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Следваща точка.  
 
348-10. 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 протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 23.04.2012 г., 



назначена със заповед № 0729/23.02.2012 г. на Кмета на Община Варна за 
отпускане на еднократни помощи, приложение към настоящото решение. 

 
Не се отпускат поради непълна документация, неотговарящи на 

условията или вече получили помощ от социална или здравна комисия за 
тази година.  

  
Николай АПОСТОЛОВ 
По така предложения проект за решение някакви съображения? 

Няма. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Лидия МАРИНОВА 
 
349-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

6, ал. 5, т. 1 на Правилника за устройството и дейността на Съвета за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в Община 
Варна и по предложение на Коста Базитов – заместник – кмет на Община 
Варна с изх. № РД 12002448ВН/10.04.2012 г., Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси следните членове: 
� Павел Алексеев Христов 
� Костадин Тодоров Костадинов 
� Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тука има ли други предложения колеги? Някой против предложените 

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. 
 
Благодаря на д-р Маринова.  
Точка единадесета от дневния ред. 
 
 
 



XI.  
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2012 г. 

(2) – следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения. 

                    
Докл.: Теодора Трендафилова – председател на КПСК 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Теодора Трендафилова.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. 

Предлагам следващите предложения на комисията по “Приватизация” да 
бъдат гласувани анблок, тъй като касаят еднотипни предложения за метод 
и условия за провеждане на приватизационни процедури за шест обекта с 
открита процедура за приватизация от годишния план за 2012 г.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на председателката на комисията. 

Поради еднаквите основания, еднотипните предложения, те да бъдат 
гласувани анблок. Следващите колко казахте? 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Шест.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващите шест предложения. Мнения и съображения? Не виждам. 

Който “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четем дълъг ред от предложения, така че слушайте внимателно.  
 
 
 
 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

350-11. 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 №1957-3/20/17.02.2010 г. 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 № 
5927/16.11.2009 г. и представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 
кв.м., ведно с изба № 337 с площ 11,47 кв.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 № 5927/16.11.2009 г. и представляващ ателие № 1 
със застроена площ 88,50 кв.м., ведно с изба № 337 с площ 11,47 кв.м, 
заедно с 0,019318 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж при начална тръжна цена 70 000 лв. /седемдесет 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 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000 лв. /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 700 лв. /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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000 лв. /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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 

14.14. 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 100 лв. /сто 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. 

 
 
351-11. 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 № 1873-5/19/09.12.2009 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул. ”Охрид” № 25 по АОС №218/28.07.1997 г. и представляващ 
магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на 
триетажна жилищна сграда със застроена площ 21,60 кв.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 244,00 кв.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 №218/28.07.1997 г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60 кв.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 244,00 кв.м. при 
начална тръжна цена 36 000 лв. /тридесет и шест 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 1 000 лв. /хиляда лева/. 
9. Депозит в размер на 3 000 лв. /три 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 700 лв. /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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000 лв. /три 
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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 

14.14. 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, Снежана Донева, Галина Крайчева-Иванова и Димитър 



Кискинов; резервни членове: Теодора Трендафилова и Илия Кафалийски и 
възнаграждение, съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
100лв. /сто 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. 

 
 
352-11. 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 № 3081-4/32/09,10.03.2011 г. 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 № 
6113/20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1 с идентификатор 
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв.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 № 6113/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60 кв.м., заедно с 1,2826 % идеални части от общите части на 



сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 80 000 лв. 
/осемдесет 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 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000 лв. /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 700 лв. /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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000 лв. /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 700 лв. /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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 

14.14. 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, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Николай Стоянов 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 
100лв. /сто 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. 

 
 
353-11. 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 № 3082-4/32/09,10.03.2011 г. 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 № 



6131/20.07.2010 г. 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 № 6131/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60 кв.м., заедно с 1,8782 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 120 000 лв. /сто 
и двадесет 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 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000 лв. /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 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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000 лв. /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 700 лв. /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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 



14.14. 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, Станислав Темелков, Петър Липчев и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Теодора Трендафилова 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 
100 лв. /сто 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. 

 
354-11. 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 № 3083-4/32/09,10.03.2011 г. 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 № 
6150/20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1 с идентификатор 
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00 кв.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 № 6150/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00 кв.м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 130 000 лв. /сто 
и тридесет 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 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000 лв. /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 700 лв. /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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000 лв. /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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 

14.14. 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, Медиха Мехмед-Хамза, Христо Атанасов и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Иван Луков и 
възнаграждение, съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
100 лв. /сто 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. 

 
 
355-11. 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 № 3084-4/32/09,10.03.2011 г. 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 №  
251/09.09.1997 г. и представляващ ателие № 2 със застроена площ 58,91 
кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75 кв.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 № 251/09.09.1997 г. и представляващ ателие № 2 
със застроена площ 58,91 кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75 кв.м., 
заедно с 0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж при начална тръжна цена 45 000 лв. /четиридесет и пет 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 1 000 лв. /хиляда лева/. 
9. Депозит в размер на 2 000 лв. /две 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 700 лв. /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 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/ или документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 000лв. /две 
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. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация – оригинал /за юридически лица/; 

14.13. 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/; 

14.14. 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, Иван Луков, Димитър Чутурков и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Теодора Трендафилова и Илия Кафалийски и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
100лв. /сто 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? Нещо, което да искате да споделите? 

Единственото, което аз бих помолил – председателката на комисията, г-жа 
Теодора Трендафилова, във второто предложение да ни изчете отново 
идентификатора, тъй като там е 1.5, а тя го произнесе 15. Намери ли го 
къде е ?  

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Така, става въпрос за магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това беше ... 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Така както е описано в материалите, които са пред съветниците.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това беше единственото, което аз видях, като доуточнение. Да 

считам, че няма мнения и съображения. Поименно гласуване колеги.  
 



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

 
Заповядай.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
356-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от 

ЗПСК и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12-9302/41/21.02.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 
приватизационни договори задължения на купувачите в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Петър 
Липчев, Христо Атанасов и Димитър Кискинов; резервни членове: 
Станислав Темелков и Димитър Чутурков . 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тук съображения някакви? Предложения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-жа Трендафилова.  
Точка дванадесета от дневния ред.  
 

 
 



XІI.  
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация”  относно: 
(1) – одобряване на промени в структурата на общинската 

администрация на Община Варна. 
(2) – увеличаване персонала на ОП “ Зоопарк-СЦ” . 
(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

Решение №249-2/6/28.03.2012г. на Общински съвет – Варна. 
    

Докл.: Н. Стоянов – Председател на ВрК “СОА” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-н Николай Стоянов. 
 
Николай СТОЯНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първото предложение:  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

357-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12002964ВН/19.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява промени 
в структурата на общинската администрация на Община Варна, както 
следва: 

Дирекция „Канцелария на Кмета, протокол, международно 
сътрудничество и връзки с обществеността” се преименува на 
„Канцелария на Кмета”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения, колеги по въпроса. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
 



Николай СТОЯНОВ 
Второто предложение: 
 
358-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12003542ВН/26.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява промени 
в общата численост на общинска администрация Варна - местни 
дейности по функции и дейности, както следва: 

 
� Намалява общата численост на Функция „Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност „Други 
дейности по опазване на околната среда“ с 5 щ. бр., от които: 

- Гл. инспектор „Строителен контрол“ – 1 щ. бр. 
- Мл. инспектор „Строителен контрол“ – 2 щ. бр. 
- Мл. експерт „Озеленяване“ – 1 щ. бр. 
- Гл. специалист „Озеленяване“ – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности“, дейност „Спортни бази за спорт за 
всички“ с 4 щ. бр., от които: 

- Гл. експерт „Младежки дейности“ – 1 щ. бр. 
- Гл. експерт „Младежка доброволческа служба“ – 1 щ. бр. 
- Ст. специалист „Младежки дейности“ – 1 щ. бр. 
- Изпълнител „Техник“ – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности“, дейност „Други дейности по 
културата“ с 5 щ.бр., от които: 

- Гл. експерт „Летни научни срещи“ – 0,5 щ. бр. 
- Преводач – 0.5 щ. бр. 
- Гл. експерт „Международен джаз фестивал“ – 1 щ. бр. 
- Гл. експерт „Словесни творчески сдружения и организации“ – 

1 щ. бр. 
- Главен счетоводител – 1 щ. бр. 
- Шофьор – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Икономически 

дейности и услуги“, дейност „Хранителен комплекс“ с 3 щ. бр., от 
които: 

- Изпълнител „Барман“ – 1 щ. бр. 
- Изпълнител „Сервитьор“ – 2 щ. бр. 
 



� Намалява общата численост на Функция „Образование“, 
дейност „Други дейности по образование“ с 6 бр., от които: 

- Гл. специалист – 2 щ. бр. в отдел „Образователни процеси, 
иновации и проекти“ 

- Гл. специалист – 2 щ. бр. в отдел „Бюджет и МТБ в 
образованието“ 

- Гл. специалист – 1 щ. бр. в „Други дейности“ 
- Счетоводител – 1 щ. бр. във филиал „Образование“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Светлана Такева, заповядайте.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Колеги, ще си позволя да ви върна малко назад. Става въпрос за 

сесията, на която гласувахме сливането на двете дирекции “Младежки 
дейности и спорт” и “Образование”. По отношение на въпросите, които 
зададохме тогава дали ще бъдат съкращавани хора от тези тежки дирекции 
ни беше отговорено, че единственото, което ще се случи с “Младежки 
дейности и спорт” е това, че те ще бъдат управлявани от един общ 
директор и че няма да бъдат съкращавани хора. След което на комисията, 
на която беше прието това, което току-що се изчете, аз отново зададох 
въпроса “защо”, след като ни казаха, че няма да бъдат съкращавани хора. 
Има четири човека, които ще бъдат съкратени във функция „Почивно дело, 
култура, религиозни дейности” и съответно дейност „спортни бази за 
спорт за всички”. Тогава ми отговориха, с което откровено ме излъгаха, че 
това не са живи хора, а са кухи бройки. Оказа се, че кухите бройки са 
реални хора, но аз ви моля за едно. Нека днес да обърнем внимание на 
представители на сдружение “Феникс”, които са си входирали писмо с 
молба да бъде запазена една от тези четири щатни бройки. Става въпрос за 
изпълнителен техник. Този човек се оказа, че си има име и, освен че 
озвучава и осветява всички техни репетиции, като техническо лице и 
техните представления, се оказва, че той им е по-скоро и приятел, който им 
помага, за да могат те да преодоляват препятствията, които имат поради .... 
Става въпрос за господин, който се нарича Еделвайс Николов. Нали? Да. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Г-жа Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, аз съм ”за” промени в структурата на общинската 

администрация, но пък съм и респектирана от присъствието на тези хора. 
Зная за това предложение и то не е разгледано, тъй като аз съм член на 



тази комисия, тъй като не е имало такова заседание. “Против” съм да се 
махат всичките тези четири бройки, но съм “за” това да се запази бройката 
за техника и призовавам групата, нашата на ГЕРБ, да подкрепи това 
предложение. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Софрониева. В интерес на истината, наистина 

дойде такова предложение. Писмо по-точно. Друг е въпросът, че нямаше 
време да се разгледа от комисията и съветниците не са знаели. Д-р Станев, 
въпрос. Реплика ще го наречем.   

 
Янко СТАНЕВ 
Да, реплика. Уважаеми г-н председател, ми аз предлагам да не 

съкращаваме никой, само че за целта трябва заедно с помощта на група 
ГЕРБ и на всички групи в общинския съвет да гласуваме едно 
предложение, постановлението на Министерски съвет с вносител 
заместник  министър – председателя и министъра на финансите г-н 
Дянков, да бъде не важащо за град Варна. Т.е. в частта за град Варна да 
искаме денонсиране и така аз ще мога да спася и моя приятел, който е един 
от другите съкратени, с който ходим заедно на мачове на “Спартак”, и 
който в интерес на истината познавам от 1990 г. Годината, в която се 
нанесохме в тази сграда, като общинска администрация. И така по този 
начин предлагам ви, нали, това в кръга на шегата.  

Другият кръг. Ако запазим тази бройка, питам ви за предложението, 
коя бройка? Не ми се нагласяйте на евтин популизъм да ми се хвърляте, 
защото ми писна. Коя бройка ще съкратите, като спасите тая? Предлагайте 
ми тука на место. И това е сериозно отношение към задълженията на 
Община Варна и Общински съвет по изпълнение на решенията на 
върховно-стоящ орган. Значи не искате да се съкращава бройка, коя бройка 
съкращавате? Не ви питам Вас.  

 
Светлана ТАКЕВА 
Техник. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не ви питам Вас. Най-малко с Вас ще вляза в диалог. Нивото Ви на 

компетентност относно изпълнението на Министерството на финансите и 
постановленията на Министерски съвет явно не Ви дава възможност да 
обсъдите сериозно и да видите какво трябва да се прави. Затова ви 
предлагам тези всички предложения, които ще бъдат ... Текат по две 
линии. Едната е полу-нелегално да се спаси. Аз не съм съгласен с това да 
се съкращават кухи бройки. Тука го казах още по време на вземането на 
решението. Какво означава да съкратите бройка, на която няма човек? Това 



означава, че фонд „Работна заплата” не се спестява. Няма смисъл от такоз 
... Съкращават се хора, които получават заплата, намалява се фонд 
„Работна заплата”. Друг е въпросът каква е програмата след съкращението 
за развитието на тези хора. Другото е евтин популизъм и трикове, с които 
се заиграваме за една или друга по-голяма, или по-малка общност. По-
малка или по-голяма общност. Само за да можем да демонстрираме колко 
сме добри, загрижени за определен човек, за определена група хора. Това е 
изключително несериозно. Преди малко гласувахме в социалната комисия 
и в предната комисия увеличение на помощите за няколко човека между 
500, 1000 лв., 300 лв. и т.н. По същия начин бихме могли да гласуваме и 
тук да увеличим фонд „Работна заплата” на общината с четири бройки 
допълнително. Това противоречи на нормативите, които трябва да 
изпълняваме. Ако някой дава предложение тука, съкращение да няма или 
определени бройки да бъдат несъкратени, трябва да не е съкращение, 
трябва да е предложение съгласувано, разбира се, с администрацията или 
минало през нея, кои бройки съкращаваме. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Дуплика от Светлана Такева. Видях, че има.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Основния проблем в това е, че по време на комисията беше излъгано. 

Това е основания ми аргумент.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги, има ли? Не виждам. Гласувам 

процедурното предложение на г-жа Такева. В както аз разбрах, във втората 
подточка – намаляване общата численост на функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дейности, дейност спортни бази за спорт за всички” 
с четири щатни бройки. Нали правилно г-жа Такева? Изпълнител техник, 
последния ред, една щатна бройка да не бъде съкращавана и да отпадне. 
Който е съгласен с предложението на г-жа Такева, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 3; въздържали се – 17, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението в цялостния му вид, както е предложено 

от председателя на комисията по “Структури”. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 7, 

предложението се приема. 
                  



Следващото.  
 
Николай СТОЯНОВ 
 
359-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12003549ВН/26.04.2012 г., Общински съвет – Варна, одобрява промени 
в структурата на общинската администрация на Община Варна, както 
следва: 

Дирекция „Управление на кризи, отбранително планиране и 
обществен ред” се преименува на Дирекция „Управление на сигурността и 
контрол на обществения ред”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тука не виждам ... 
 
Николай СТОЯНОВ 
Тука няма.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
.. повод за дискусия. Но все пак, някакви мнения? Няма. Който е “за” 

така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Николай СТОЯНОВ 
 
360-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

52 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12-5300/30/12.04.2012 г., Общински съвет – 
Варна увеличава с една щатна бройка персонала на ОП „ Зоопарк-СЦ”  с 
длъжност „технически секретар”, код по ЕКПД 41152007. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения по въпроса? Няма дискусия. Който е “за” така 

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

предложението се приема. 
 



Следващото предложение.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Последното предложение, във връзка с това, което приехме в 

началото на нашата сесия – поради допусната очевидна фактическа грешка 
в Приложение към решение 249-2(6)/28.03.2012 г. се предлага от кмета на 
Община Варна, Общински съвет – Варна да вземе следното решение: 

 
361-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12004212ВН/09.05.2012 г., Общински съвет – Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 
Решение № 249-2/6/28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

- вместо: “Дирекция “Здравно развитие и социални дейности”” да се 
чете: “Дирекция ”Социални дейности и здравно развитие””; 

- вместо: “Звено за вътрешен одит” да се чете: “Отдел “Вътрешен 
одит””. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
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. 
 
Благодаря на г-н Стоянов. 
 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги, благодаря ви и аз.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към точка тринадесета.  
  



XІII.  
 

По точка тринадесета 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) – одобряване на ПУП - ПРЗ и РУП за УПИ II “ за училище”  в кв. 
38, по плана на 8 м.р. на гр. Варна. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на  

ПК “АСУОРТОНМ” 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Председателката на комисията г-жа Парушева, заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Уважаеми г-н заместник председател, уважаеми колеги. Имаме само 

една точка от постоянна комисия по “Архитектура” и тя е процедиране на 
един подробен устройствен план, който касае отнемане на част от терена 
на арменската църква и съответно регулация към терена, който е отреден 
за СОУ “Климент Охридски”, така че да може да се пристрои ново крило 
към него. Така.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

362-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложениe на Кмета на 
Община Варна с изх. № АГУ12-1000/37/20.03.2012 г., Общински съвет - 
Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ II-
1023,422,617,1022 “за училище” в кв. 38, по плана на 8 м.р. на гр. Варна. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, изказвания, предложения. Заповядайте г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Аз само искам да поздравя комисията по “Архитектура”, че най-

после внесоха този материал, тъй като вече повече от шест – седем години 
ние се борим това нещо да се случи и попътен вятър, дай боже.  

 



Таня ПАРУШЕВА 
Внесли сме го в момента, в който е внесено при нас. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Други изказвания, предложения. Колеги, явно гласуване. Който е 

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

предложението се приема. 
    
Таня ПАРУШЕВА 
Благодаря ви.   



XIV.  
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

(1) –  изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
Докл.: Аврам Тодоров – Председател на 

ВрК “ИППОДОСНКВОА” 
 
Владимир ТОНЕВ 
Моля председателя на временната комисия по “Изработване проект 

на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” да ни 
запознае с материалите на комисията.  

 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

363-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както 
следва: 

В глава І 
В чл. 2, ал. 2 след текста: „чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА  клетва” да се добави 
„със следния текст: 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 Варненската 
община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!” 

 
Член по член ще ги гласуваме.  
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Член по член ли ще гласуваме? Колеги, предложението ще го 

гласуваме член по член. Явно гласуване, който е съгласен, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
В глава ІІ 

В чл. 13 /изменен/ „Преброяване при гласуването и проверка на кворума 
се извършва чрез системата за електронно гласуване, а при техническа 
неизправност на системата се възлага на техническите сътрудници от 
отдел „Канцелария на Общински съвет” с решение на Общинския съвет.” 

 
Насочено е към новата система, която предстои да внесем.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Изказвания? Няма. Kойто е “за”, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
В глава ІІІ 

 
Чл. 14, ал. 2 /изменена/ „Минималният брой общински съветници за 

образуване на група е пет.” 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения и предложения? Заповядайте г-н Джиков.   
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Не съм член на 

комисията, чиито предложения разглеждаме в момента, аз присъствах на 
заседанието, не можах да разбера и по време на самата комисия каква е 
причината за определяне на числото пет за група общински съветници. 
Искам да кажа мнението на нашата група, което мисля, че ще бъде и е 
мнение на по-голямата част от варненския избирател, варненеца реши на 
октомври 2011 г. шест формации да имат по трима представители в най-
висшия орган на общинската власт. В този смисъл, без да съм чул 
основание за увеличаването от моментното основание, което ние 



заварихме от предния мандат, група да бъде в състав от четирима 
съветника, аз отправям предложение групата да бъде от трима съветника, 
като казах тези свои доводи. Шест формации са по трима. От там, както 
видяхме днес, те сами по себе си са групи, могат да се направят 
коалиционни споразумения, следизборни, както виждаме, че те са много 
динамични.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Други предложения? Заповядайте д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, по принцип всяко едно изменение в посока 

увеличаване бройката на съветниците, които могат да съставят група в 
общинския съвет би довело до някакви нови трансформации, по-скоро до 
едни да не кажа безпринципни, но образуване на групи и съюзяване по 
сметка, за да може да има група. Едва ли това е целта на общинския съвет. 
В края на краищата тука са влезли хора, които изразяват своето мнение и 
мнението на група хора, които са ги пратили тука. Дори да е в разрез с 
мнението на управляващи, на опозиция и т.н. Но за да се ползват, тука 
поне за разлика от Народното събрание наличието или не на група не води 
до някакви привилегии, с изключението да искаш почивка от името на 
групата. Имали сме случаи, когато е имало и заместник председатели на 
Общински съвет, без да е член на дадена група. Така че, увеличаването на 
бройката на общинските съветници, за да съществува една група, според 
мен не води до подобряване на работата на общинския съвет, не води до 
подобряване ако щете на демократичността.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, други изказвания? Предложения? Тогава, ако ми позволите 

ще направя моето. Традиция на общинския съвет е от предходни избори и 
от по-предходни, и от други мандати е цифрата четири. Лично аз не 
виждам никакво основание тя да се увеличава или намалява. Нормално е, 
без значение колко са избирателите, ние сме хора и по един и по двама, 
всички се заклеват да служат на Община Варна, ако толкова много искат 
да има думичката група и самостоятелна такава, нищо не им пречи на 
основа служенето на Община Варна да се обединят. Подкрепям лично аз и 
групата “Алианс за Варна”, и предложението на д-р Митковски. Но имаме 
направени три предложения. По правилник трябва да гласуваме отзад 
напред, т.е. последно направено – първо гласуваме. Подлагам, с явно 
гласуване става, предложението на д-р Митковски, групите в Общински 
съвет да бъдат от четири члена. Който е съгласен, моля да гласува.  

 



Резултати от гласуването: за – 32; против - 3; въздържали се – 4, 
предложението се приема. 

 
Очевидно няма смисъл да гласуваме другите предложения. 

Предлагам да преминем към следваща точка от дневния ред. 
Предложението на д-р Митковски е прието. Заповядайте.  

 
Аврам ТОДОРОВ 
Само че за протокола трябва всичко да се гласува, а пък какъв ще 

бъде резултата е друг ... Да не се предрешава въпроса.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Имаме болшинство в едната от точките, така е по протокол ... 

Колеги, следващото предложение на г-н Джиков ... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така е по протокол, така трябва да стане ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
... Който в съгласен с предложението на г-н Джиков за трима 

общински съветника, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се – 24, 

предложението не се приема. 
 
И за предложението на комисията за пет общински съветника, който 

е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 3; против - 8; въздържали се – 32, 

предложението не се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Обяви какво остава.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Моля? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Обяви какво остава. Остава неизменено - четири човека, нали така?  
 
Владимир ТОНЕВ 
Е ми ... Ние го записахме вече. Специално за Вас – остават четири 

общински съветника, съгласно волята на общинския съвет. 



Аврам ТОДОРОВ 
Добре.  
 
В глава ІV  
Чл. 19, ал. 3 /нова/  „Председателят на комисия организира работата 

на съответната комисия, ръководи заседанията и поддържа връзки с 
другите комисии и с председателя на Общински съвет. При временна 
обективна невъзможност Председател на комисия да изпълнява 
задълженията си, той е длъжен да уведоми Председателя на Общинския 
съвет, като писмено упълномощи лице – член на съответната комисия, 
което да изпълнява неговите функции за времето на отсъствието му, а в 
случай, че това не може да се осъществи, Председателят на Общинския 
съвет определя председателстващ заседанието на комисията. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колега само да Ви помоля, няма нужда да казвате гласуването, че 

губим време. ... Колеги има ли мнения, изказвания, предложения? Няма. 
Който е “за”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 24, ал. 1, изр. 3 /изменено/ „Заявки и дневен ред за заседания на 

комисиите за следващата седмица се правят до 14.00 часа от последния 
работен ден на предходната седмица.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, чухте предложението. Мнения и изказвания? Не виждам 

вдигнати ръце. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря ви.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 26, ал. 1, изр. 3 /изменено/ “Не по-късно от два дни преди 

заседанието, длъжностните лица от отдел „Канцелария на Общински 
съвет” уведомяват всички членове на комисията по електронна поща, или 
телефон или писмено.” 



Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения и изказвания? Няма. Който е “за” направеното 

предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 26, ал. 2 /нова/ „Дневният ред на комисиите и материалите се 

публикуват на електронната страница на ОбС – Варна и се изпращат по 
електронна поща на членовете на комисията, а при техническа 
неизправност – писмено, не по-късно от два работни дни преди 
заседанието.” 

Ал. 2 на чл. 26 става ал. 3 на същия член  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения, предложения? Който е съгласен, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
В глава VІ 
В чл. 45, ал. 3 /изменена/ „Уведомяването на общинските съветници 

за заседанието на Общинския съвет става по електронен път или с писмена 
покана не по-късно от три дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, 
часа, мястото и проекта за дневен ред и в същия срок се обнародва в 
минимум един местен всекидневник и се публикува на сайта на Община 
Варна. В случаите на т.2-4 по ал.1 уведомяването може да става и по 
телефон, което се удостоверява от длъжностно лице от Отдел „Канцелария 
на Общинския съвет” и се публикува на сайта на Община Варна. 
Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се предоставят на 
съветниците по електронен път до 14:00 часа два дни преди сесията и в 
същия срок – в Стаята на общинския съветник.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги? Заповядайте г-жо Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 



Владимир ТОНЕВ 
Г-н председател?  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Календарни се водят навсякъде. Навсякъде така се водят – 

календарни.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Е ми сега нашите служители в канцеларията имат съответния уред, 

преценяват кога събота и неделя ще попречи да се съберат два дена и ще 
реагират адекватно.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам юрисконсултката да даде становище, заповядайте.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Добре.  
 
Деяна СТЕФАНОВА 
По принцип дните се броят като календарни дни, когато не е изрично 

уточнено, че са работни дни. Така че, във всеки от случаите трябва да се 
тълкуват съответния срок.  

 
Владимир ТОНЕВ 
С една дума, ако не е посочен срок, се счита, че са календарни. 
 
Деяна СТЕФАНОВА 
Ако не е посочено изрично, че се касае за работни дни, се касае за 

календарни дни.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте г-жо Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Има логика.    
 
 



Деяна СТЕФАНОВА 
Ако счетете за целесъобразно, може да добавим работни дни. Както 

прецените.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Така. Току що изкоментирахме и с хора от канцеларията към 

общинския съвет, че в този казус, ако в петък се насрочи комисия, самите 
те няма да могат да насмогнат да подготвят материалите, предвид това, че 
събота и неделя не се работи и да ги предоставят на членовете на 
комисията. Имате ли предложение, г-жо Парушева, дали навсякъде да се 
счита по подразбиране думата работни, а вече там където не е казано 
работни, имат възможност да го откоригират.        

           
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Владимир ТОНЕВ 
За понеделник.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Това означава, че предлагате в чл. 26 да се промени „не по-късно от 2 

работни дни”.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Работни дни.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Имаме предложение от г-жа Парушева, въпреки че го прегласувахме, 

ако разрешите да прегласуваме този член, който е съгласен да 
прегласуваме члена, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Преди да предложа предложението за прегласуване, г-н Апостолов 

поиска думата. Заповядайте.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, логиката, от която се водеше комисията това да изчистим 

спорните въпроси, които не рядко възникват в зала. Как е свикана 



комисията, по какъв начин и защо виждате ли дадения лист с материал не е 
получен. Аз затова предложих такъв текст да бъде в предвид факта, че при 
електронната система вие материалите ги получавате в момента, в който те 
постъпят в Канцелария на Общински съвет. Сканират се и се пращат до 
всички съветници. Поканата ще постъпи към членовете на дадената 
комисия с всичките материали в електронен вид. Какво по-хубаво от това 
събота и неделя на спокойствие съветника да се запознае с материалите. И 
затова предложението към г-н Тодоров беше поканата да бъде в 
електронен вид, а при невъзможност, например технически срив на 
системата .... изпращаме хартиени покани. А другият вариант е да си го 
получавате на момента. 14:00 ч. покана за дневен ред на комисията, 
материалите са вътре, те са сканирани и ви ги праща председателя. .... 
Може би този уточняващ текст е: при техническа неизправност, 
материалите да бъдат предоставени на хартиен носител до два работни 
дни. Но да е уточнено „техническа неизправност”. В противен случай не 
след дълъг период, когато се поизострят политическите страсти ще имаме 
поредната запетайка, за която да търсим причини да не свършим работа. 
Града е голям, жив организъм, аз мисля, че трябва да съкращаваме 
процедурите, а не да ги отежняваме. Благодаря.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Владимир ТОНЕВ 
То тогава излиза, съобразявайки с Вашето предложение г-жо 

Парушева и предложението на г-н Апостолов, в чл. 26А е казано по 
принцип и изцяло, че дневния ред на комисиите и материалите се 
разпространяват по електронна поща, а при техническа неизправност 
писмено не по-късно от два работни дни преди заседанието. Той 
уточняваше тези дни в чл. 26, ал. 2 – нова. Така че, ако това нещо остане да 
са два дена при техническа неизправност ние ще имаме възможността, 
защитени от чл. 26 да стане думата автоматично два работни дни. Тогава 
излиза, че няма какво да прегласуваме. ... Тука са го записали два работни 
дни, където изрично е описано календарни. Ако искате в заключителните 
разпоредби можем да укажем, че когато не е изписано изрично там да ги 
оправим, за да може да обхване не конкретния член, а цялата наредба, като 
такава. ... Може ли да формулирате предложение тогава? Заповядайте г-н 
Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Съвсем накратко. Извинявам се, че се намесвам в разговора.  
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Благодаря за съдействието.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да вметна нещо. Вметка буквално, не предложение. Чл. 24, ал. 

1, изречение трето – „заявки за заседание на комисиите за следващата 
седмица се правят до 14:00 ч. от последния работен ден на предходната 
седмица”. Ако приемем, че дните са, това в допълнение в подкрепа на това, 
което каза г-н Апостолов, ако приемем, че дните са работни това означава, 
че в петък комисия за понеделник не може да се насрочи. Трябва да е най-
рано във вторник и то, ако приемем, че и петък го броим. В другия случай, 
ако искаме да направим за понеделник трябва човека, който съответния 
председател на комисията да отиде в четвъртък, а при наличието всъщност 
на събота и неделя. Така че, аз подкрепям това, което Вие казахте. В този 
случай мисля, че малко излишно е това всичкото, което коментираме към 
настоящия момент. Благодаря.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-жо Парушева, оттегляте ли предложението или да го гласуваме? 

Ако трябва да го гласуваме бихте ли го формулирали, като текст.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
....... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Е там е написано. Чл. 26, както го казвате ... Не, там пише два 

работни. Чл. 26, чета това, което пред мен. ... Вие четете алинея, аз говоря 
за алинея две. .. А добре, защото казахте алинея две. ... Значи, нека пак да 
прочета целия чл. 26 с двете алинеи: „Не по-късно два дни от заседанието 
длъжностните лица от отдел “Канцелария на Общински съвет” уведомяват 
всички членове на комисията по електронна поща, по телефон и писмено”. 
Това ... Така. Чл. 26 касае дневния ред, не уведомяването. „Дневния ред на 
комисиите и материалите се публикуват на електронната страница на 
Община Варна и се изпращат по електронна поща, а при техническа 
неизправност писмено, не по-късно от два работни дни.” Алинея едно 
касае уведомяване, алинея две касае даване на материалите. Там ги има 
двата работни дни. ... Е до 14:00 ч. в петък трябва да се свика ... Аз говоря 
за ... Заявката е до 14:00 ч., не по късно от два дни се уведомява, че ще има 
комисия и в същия срок трябва да се дадат и материалите. Ако не могат да 
се дадат материалите, тогава стават два работни дни. Искате двата работни 
дни да ги запишем императивно в чл. 26, ал. 1? ... Г-н Апостолов предлага 
освен заявките, да напишем заявките и дневния ред за заседанието на 
комисии да влязат в чл. 24, ал. 1. ... Да. ... Значи колеги, става въпрос не за 



чл. 26. В дебата изяснихме, че става въпрос за корекция в чл. 24, ал. 1. 
Заявки за заседанието на комисията от следващата седмица и дневния ред 
се правят до 14:00 ч. ... От последния работен ден на предходната седмица. 
Който е съгласен с последната корекция направена от г-н Апостолов, моля 
да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
В момента това, което се предлага ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Нека да е записано, като задължение. То и без друго ... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така е, стана задължение.  
 
В чл. 50, ал. 3 /нова/ „Проверката на кворума се извършва чрез 

системата за електронно гласуване, а при техническа неизправност на 
системата – чрез преброяване на общинските съветници.” 
Съществуваща ал. 3 става ал. 4. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Не сме гласували гл. VI, чл. 45.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Минахме го. Не го ли минахме?  
 
Владимир ТОНЕВ 
Не, не сме. Тука понеже ... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Понеже аз го четох бе.        
 
Владимир ТОНЕВ 
Гл. VI, чл. 45 – тука ми казват, че не сме го гласували. Минахме ли 

го? ... Значи прочетено, но не гласувано, защото влязохме в дебат. Прав 
сте. Така, искате ли пак да го прочетете? Не. ... Г-н Апостолов иска да 
внесе само една корекция, по-скоро технически, че ... става по електронен 
път, а не и/или с писмена покана не по-късно от три дни. Защото 
думичката “и” значи, че и двете трябва да ги правим и пак отидоха 



дръвчетата. ... Колеги, който е съгласен с така предложения чл. 45, с 
корекцията на г-н Апостолов, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Аз я прочетох, сега само да гласуваме 50.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Чл. 50, прочетен. Колеги който е съгласен с чл. 50, ал. 3 – нова, моля 

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

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 51, ал. 2 се изменя „Дневният ред се гласува в цялостен вид.” 
 
Владимир ТОНЕВ 
Предложения? Колеги, който е съгласен с така предложения текст, 

моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 51, ал. 4 /нова/: „Когато извънредни обстоятелства налагат това, 

Кметът на общината или общински съветник могат да внесат при 
Председателят на Общинския съвет предложение за включване на въпроси 
в дневния ред на предстоящото заседание до 12.00 часа на предхождащия 
заседанието ден, като в този случай предложението и материалите се 
изпращат незабавно на общинските съветници по електронен път.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги мнения, изказвания, предложения? Ако разрешите аз имам 

предложение. Като материалите трябва да бъдат допълнени с обосновка за 
извънредността на обстоятелството. Да не се позоваваме на текста просто 
ей така, че е извънредно, а нека да кажат кое му е извънредното. ... Прав 
сте г-н Костадинов, оттеглям си предложението. Колеги, който е съгласен 
с чл. 51, ал. 4, моля да гласува. 



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

 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 52, ал. 4 /изменена/: „Поредността на изказванията се подрежда 

от електронната система, съгласно определените с този Правилник 
правила, а при техническа неизправност – като председателят състави 
списък на желаещите за изказване и определи последователността им по 
реда на постъпването им.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Коментари? Няма. Колеги, който е “за” направеното предложение, 

моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Кой член искате да ... Г-н Апостолов иска да вкара някакво 

обяснение към така приетия член.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, само две думи. Когато гласуваме с електронната система и 

запитам за мнения, изказвания, съображения, вие чрез вашите таблети ще 
подавате сигнал, който системата автоматично регистрира и ви подрежда 
по реда на изказванията, и това ще се изписва на екранчето зад нас и затова 
се наложи този текст. Чисто технически.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте г-н ... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 63, ал. 3 /изменена/: „Явното гласуване се извършва:  
1. чрез системата за електронно гласуване или чрез вдигане на ръка; 
2. чрез поименно гласуване, което се извършва чрез електронната 

система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея – като 
председателят прочита имената на общинските съветници по азбучен ред, 
които отговарят  „за”, „против” или „въздържал се”.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 



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

 
Аврам ТОДОРОВ 
 
В чл. 64, ал. 2 след текста: „поименно гласуване, което се отразява в 

протокола от заседанието” се добавя текста „чрез прилагане на разпечатка 
от системата за електронно гласуване или на списък на общинските 
съветници по азбучен ред, в който е отбелязан техния вот.”  

 
Владимир ТОНЕВ 
Предложения? Колеги, който е съгласен, моля да гласува.  
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 68, ал. 2 /изменена/ „Когато процедурата на гласуване или 

резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник или група 
съветници веднага след приключването, председателят разпорежда да бъде 
направена поименна справка чрез системата за електронно гласуване, а при 
техническа неизправност на системата – то да бъде повторено поименно 
чрез прочитане на имената на общинските съветници.” 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да 

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

предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 
Чл. 69, ал. 2, в изр. 1 след текста: „Решенията се подписват от 

Председателя на Общинския съвет”, се добавя текст: „след като се 
съгласуват с подпис на гърба на последната страница в следната 
последователност: определен от Председателя адвокат-довереник при 
Общинския съвет, началник отдел „Канцелария на Общински съвет”.”  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, който е съгласен с предложението, моля да гласува.  
 



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

 
Аврам ТОДОРОВ 
Това беше.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря ви г-н Тодоров.  
 
  



XV.  
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет”  относно: 
(1) –  даване на съгласие Кмета на Община Варна да подпише Запис 

на заповед в полза на МРРБ по проект “Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 
за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на Община Варна” по ОП “Регионално развитие” 
2007-2013 г. 

(2) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“Градски транспорт” ЕАД. 

(3) – даване на  съгласие  за отпускане на финансови средства за 
закупуване на скенер за СБАЛОЗ “Д-р Марко А. Марков” Варна 
ЕООД. 

(4) – опрощаване на държавни вземания. 
(5) – вземане на решение да бъдат опростени неплатените в пълен 

размер такси за ползваните социални услуги, предоставени от Домашен 
социален патронаж – Варна. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„GROW MOBILE – Използване на иновативни мобилни приложения за 
стимулиране развитието на иновационни услуги в сектора на туризма”.  

(7) – изменение на решение № 1270-7(21)08.12.2004 г. на Общински 
съвет – Варна.  

(8) – Даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„Health4Growth – Развитие на здравеопазването”, по програма INTERREG 
IVC. 

(9) – Изпълнение на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в Регион Варна”. 

(10) – Определяне на дивидент за 2012 г., дължим от печалбата за 
2011 г. на „Обреди” ЕООД. 
 

Докл.: И. Портних – Председател на ПК “ФБ” 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Портних, заповядайте.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и 

господа. Ще зачета предложенията за решения на комисията по “Финанси 
и бюджет”. По точка първа:  

 



Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

364-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12002180ВН/09.04.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., за стойността на 
авансово плащане по чл. 4.2. от Специалните условия до 1 691 211,95 лв. 
(един милион шестстотин деветдесет и една хиляди двеста единадесет лева 
и 95 ст.), на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
проект № BG161РО001-1.1.11-0057-С0001 “Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 
за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип 
на територията на Община Варна”,  Приоритетна ос 1: Устойчиво и 
интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, чухте предложението. Изказвания? Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува. Колегите току-що ми казаха, 
за съжаление гласуването трябва да е поименно. Поименно гласуване.   

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

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, по точка втора: 
 
365-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо от г-н Емил Данаилов – Председател на Съвета на Директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД - Варна с № ОС12000282ВН/09.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие при възможност при 
актуализацията на Бюджет 2012 г. на Община Варна да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 57 686,63 лв. (петдесет и седем хиляди 
шестстотин осемдесет и шест лв. и 63 ст.) за изграждане на нов подход към 
ведомствена бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД - Варна.   

Средствата да бъдат осигурени от дейност „Други дейности по 
транспорта”.     

 
 



Владимир ТОНЕВ 
Поименно гласуване. Мнения и предложения не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, по точка три – проект за решение: 
 
366-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  

писмо от ПК “Здравеопазване” с № ОС12000154ВН-001/19.04.2012 г. и 
докладна записка от управителя на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД  
с № ОС12000154ВН/23.03.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 400 000 лв., платими 
на 36 равни месечни вноски, считано от 01.04.2012 г. по сключен договор 
за закупуване на скенер за нуждите на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” 
Варна ЕООД, във връзка с изпълнение на решение № 3468-8/36/10,11 и 
18.08.2011 г. на Общински съвет – Варна. Необходимите средства за 
изплащането на вноските за 2012 г. да бъдат включени при актуализацията 
на бюджета на Община Варна за 2012 г., а останалите платими вноски да 
бъдат включени в бюджета на Общината за 2013 г. и 2014 г. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Мнения, предложения? Аз имам .. Нали уточнихме преди малко, че 

би трябвало да посочим и в коя функция на бюджета. Предполагам тука по 
подразбиране би трябвало да е функция “Здравеопазване”.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Да, при актуализация на бюджета.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Да.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Става въпрос за тази година, за деветмесечни вноски в размер от 

около по 11 хил. лв.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Само с допълненията да бъдат от функция “Образование” в 

актуализацията на бюджета. “Образование” ли е казах? “Здравеопазване”. 
Лапсус, извинявам се. Колеги, поименно гласуване, който е съгласен с така 



направеното предложение от председателя на комисията и моето 
допълнение за функция “Здравеопазване”, моля да гласува. Поименно. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, предложение за решение по точка четири: 
 
367-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС11-9910/12/16.09.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ГОРАНКА 
ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, чрез пълномощника й Злати Христов 
Димитров от гр. Варна, ж.к. «Изгрев» № 38, ет. 3, ап. 23. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, явно гласуване. Който е съгласен с предложението, моля да 

гласува. 
 

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

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващо предложение за решение: 
 
368-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

87 от ЗМДТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
СДЖП12000111ВН-001/18.04.2012 г., Общински съвет – Варна решава да 
бъдат опростени неплатените в пълен размер такси за ползваните социални 
услуги, предоставени от Домашен социален патронаж – второстепенен 
разпоредител към Община Варна за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г. в 
размер на 2 840,89 лв. на 36 лица, съгласно приложение № 1. 

 
Имате в материалите Приложение 1 и списъка на лицата, като 26 от 

тях вече не са живи.  
  
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения и предложения? Не виждам. Поименно гласуване. 

Който е съгласен, ще си каже мнението.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 



Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, проект за решение на последващата точка.  
 
369-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12004069ВН/07.05.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 
� Дава съгласие по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031 за 
изпълнението на проект „GROW MOBILE  – Използване на иновативни 
мобилни приложения за стимулиране развитието на иновационни услуги в 
сектора на туризма”, между Водещата организация и Европейската 
комисия, да се осигурят средства от Бюджета на Община Варна за 
съответната година, необходими за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от 
Eвропейската комисия. Конкретният размер на средствата да бъде 
предвиждан, съгласно одобрения в договора  за безвъзмездна финансова 
помощ времеви график за изпълнение на проекта, като средствата бъдат 
заложени в Бюджета на Община Варна за съответната финансова година. 
� Дава съгласие по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031 за 
изпълнението на проект „GROW MOBILE  – Използване на иновативни 
мобилни приложения за стимулиране развитието на иновационни услуги в 
сектора на туризма”, да се предоставят средства в размер на 19 296,49 EUR 
или левовата равностойност на посочената сума в размер на 37 740,65 лв. 
за осигуряване на собствения принос на Община Варна. 

 
Колеги, тука е г-н Радушев, ако има някаква необходимост от 

допълнително разяснение.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения, предложения, въпроси? Няма. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващия проект за решение, касае общинско 

предприятие и реализация на национални програми и проекти. Зачитам 
проекта за решение:  

 
370-15. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА,  във 

връзка с чл. 52,  ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с изх. № ОС12000153ВН/23.03.2012 г.,  Общински съвет – Варна решава: 



� Изменя  т. 1 от свое решение 1270-7(21)08.12.2004 г. като 
същата придобива следния вид: 

 Наименование на предприятието: „Управление на проекти и 
озеленяване”. 
� Изменя и допълва т. 3 от свое решение 1270-7(21)08.12.2004 г. 

като същата придобива следния вид:     
- предмет на дейност: изготвяне на документация по уреждане 

на трудови правоотношения с наетите лица; отчитане на извършената 
работа по дейности; текущ контрол върху организацията на работа, 
изпълнението и управлението на дейностите, включени в програми и 
проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, осигурени от 
външно финансиране и от бюджета на Община Варна; подсигуряване на 
необходимото работно облекло, лични предпазни средства, техника и 
инструментариум и други дейности възложени със заповед на Кмета на 
Община Варна, както и  управлението на дейност по поддържането и 
изграждането на паркове и зелени площи на територията на Община 
Варна. 

- както и чл. 2 от Раздел ВТОРИ  на приетия по т. 4 от с.р. 
правилник за дейността на Общинско Предприятие „Управление на  
проекти и озеленяване”. 

-  като в Предмет на дейност се допълва – както и  управлението 
на дейност по поддържането и изграждането на паркове и зелени площи на 
територията на Община Варна. 
� Увеличава числеността на Общинско предприятие 

„Управление на  проекти и озеленяване”  както следва:  
• Техник Озеленител        -    6 бр. 
• Технически отговорник Автопарк        -    1 бр. 
• Счетоводител        -    1 бр. 
• Озеленители( по 35 на район + представителен) - 210 бр. 
• Работник( резачи)                -    4 бр. 
• Шофьори( 22- бордови коли и 2 вишки)        -  24 бр. 
• Работници( поддръжка паркова мебел )               -    3 бр. 
                                                                      Общо:      249 бр. 
� Изменя т. 5 от свое решение № 1270-7/21/ от 08.12.2004 г. като 

същата придобива следния вид: утвърждава организационно-управленска 
структура на общинско предприятие „Управление на проекти и 
озеленяване”, като 10 щатни бройки към Дейност 898 – Други дейности в 
икономиката и 320 щатни бройки към Дейност 623 – Чистота, съгласно 
приложение.  

 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мнения, предложения, въпроси? Няма. Явно гласуване. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, проект за решение по следващата точка.  
 
371-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12004422ВН/11.05.2012 г., 
Общински съвет – Варна решава: 
� Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект 
„Health4Growth – Развитие на здравеопазването” , по програма 
INTERREG IVC, между Водещата организация и Управляващия орган на 
програмата, да се осигурят средства от Бюджета на Община Варна за 
съответната година, необходими за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от 
Договарящия орган. Конкретният размер на средствата да бъде 
предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова 
помощ времеви график за изпълнение на проекта, като средствата бъдат 
заложени в Бюджета на Община Варна за съответната финансова година. 
�  Дава съгласие след подписване на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Health4Growth 
– Развитие на здравеопазването”, по програма INTERREG IVC, да се 
предоставят средства в размер на 17 874,82 EUR или левовата 
равностойност на посочената сума в размер на 34 960,11 лева за 
осигуряване на собствения принос на Община Варна. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Въпроси, изказвания? Няма. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, проект за решение по следващата точка.  
 
372-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 



РД12004568ВН/14.05.2012 г.,  Общински съвет – Варна дава принципно 
съгласие  за осигуряване на мостово-заемообразно финансиране на 
допустимите разходи по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в Регион Варна”  в 
рамките на процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на 
регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, 
област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец 
(Самоков), Левски (Никопол),  Луковит, Плевен, Разлог, Стара Загора и 
Ямбол” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” от бюджета 
на общината, чрез поемане на общински дълг и получаване на кредит от 
банка, фонд ФЛАГ или друга финансова институция, до възстановяването 
им от Управляващия орган на ОПОС. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, проект за решение по последната точката внесена 

от комисията по “Финанси и бюджет”. 
 
373-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

1, т. 3 и чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества и по  предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. РД12004565ВН/14.05.2012 г., Общински съвет – 
Варна определя дивидент за 2012 г., дължим от печалбата за 2011 г. на 
„Обреди” ЕООД в размер на 271 542 лв. с (включен данък 5%) и 257 965 
лв. без данък. 

Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.07.2012 г. по сметката на 
Община Варна след приспадане на дължимия данък при източника. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, поименно гласуване. Преди това искам за себе си едно 

уточнение. Тука става въпрос за една и съща сума, един път е изписана с 
включен данък, а другия път без данъка. Така ли да се чете г-н Портних 
или са две суми, които им прибираме от гробищния парк? ... Една сума, 
един път с данък, един път без данъка. Благодаря Ви за уточнението. 
Поименно гласуване.   

 



Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 11, предложението се приема. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, благодаря ви за вниманието.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, точка шестнадесета в дневния ред, точката по “Собственост 

и стопанство”. 
 
     

 
 

 
 



XVI.  
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство”  относно: 
(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на “Федерация 

за приятелство с народите на Русия и ОНД”,  върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 
56. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
“ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД, върху част от имот, находящ 
се в гр.Варна, ул. “Ал. Рачински” № 29 ъгъла с ул. “Г. Бенковски” № 1. 

(3) – предоставяне безвъзмездно за управление на район 
“Владислав Варненчик”  имот частна – общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, I м.р. 

(4) – предоставяне безвъзмездно за управление на район 
“Владислав Варненчик”  имот публична – общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к “Владислав Варненчик”, IV м.р. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на МГ “Д-р Петър 
Берон” на “Многофункционална сграда” с идентификатор 
10135.2562.244.6, със застроена площ 149 кв.м. 

(6) – определянe на ред за ползване на общата учебна сграда от ОУ 
„ Захари Стоянов”  и МГ „Д-р Петър Берон”,  находяща се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка”. 

(7) – прекратяване и учредяване на безвъзмездно право на ползване 
за срок от 10 години върху ПИ 10135.2557.331 и ПИ 10135.2557.321. 

 (8) – предоставяне безвъзмездно за управление на ДП 
“Пристанищна инфраструктура”  на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н 
“Аспарухово”, м. “Манол чешме” и с. Каменар, м. “Куванлъка”. 

(9) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № Д-
5-9200/401/05.05.2005 г., за предоставяне безвъзмездно за управление на 
НУ “Васил Левски” на имот, находящ се гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 
14. 

(10) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Резервен”, фонд “Ведомствен“ и от фонд “Ведомствен“ във фонд 
“Резервен“. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на възмездно 
право на ползване на “Макдоналдс” /България/ ЕООД, върху имот, 
находящ се гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик”. 

(12) – обявяване за частна общинска собственост на тупик с площ 
52.00 кв.м, съставляващ част от ПИ № 10135.2508.9508. 



(13) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеална част от УПИ I-253,254, находящ се в с. 
Каменар, ул. “Липа” № 2, 4. 

(14) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за: 

- УПИ Х-273, находящ се в с. Тополи, ул. "Р. Панчелиев" № 21. 
- УПИ IX-273, находящ се в с. Тополи, ул. "Лоза".  
(15) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 

разпоредителна сделка за ид. части от ПИ № 10135.1507.78, находящ се гр. 
Варна, ул. “Иван Вазов” № 41 – 43. 

(16) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ПИ № 10135.3515.295, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Младежка” № 22. 

(17) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ПИ № 10135.3515.495, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Милосърдие” № 17, кв. 40. 

(18) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3515.401, находящ се в  гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 40. 

(19) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.5503.96, находящ се гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова 
долина” № 28. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за ид. части от ПИ № 10135.3512.75, находящ се гр. 
Варна, ж.к. “Младост”, ул. “Мечтание”. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.1505.271, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Г.С.Раковски” №  54. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5505.312, находящ 
се гр. Варна, ул. “Георги Велчев” № 4. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.4504.273, находящ 
се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Антон Франгя” № 14. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ пл. № 532, находящ се гр. 
Варна, с.о. “Сълзица”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна от ПИ пл. № 2785, находящ се в гр. 
Варна, с.о. “Боровец - север”. 



(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на частта на Община Варна, ид. части от УПИ XV -

106
, находящ 

се в с. Звездица, ул. “Вега” № 1. 
(27) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5404.1666, находящ 
се гр. Варна, местност „Боровец-юг”.  

(28) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Изгрев - 1”.  

(29) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VIII- 271, находящ се в с. 
Тополи, ул. “Йордан Николов” № 34. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 1416, находящ се в гр. 
Варна, кв. “Галата”, ул. “Хоризонт”№ 7. 

(31) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.5403.3154, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Боровец - юг”. 

(32) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2575.1806, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”. 

(33) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2512.1225, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Перчемлията”.  

(34) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.5504.477, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Борис Киряков” № 23. 

(35) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2510.1839, 
находящ се в гр. Варна, с.о. “Добрева чешма”. 

(36) – одобряване на пазарна оценка, за учредяване на “Сънфудс 
България” ЕООД на право на пристрояване, върху имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. “Владислав Варненчик”.  

(37) – допълване на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от 
сграда, находяща се в гр. Варна, парк “Приморски парк”, вдясно от 
входа на “Летен театър”. 

(38) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на временни павилиони № № 62, 63, 64 и 
65 – общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ж.к. “Младост” II 
м.р., търговски комплекс “Орехчето” . 



(39) – даване на съгласие на ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД за бракуване на лек автомобил ВАЗ 21053 и специален 
автомобил РАФ 977. 

(40) – одобряване на пазарни оценки, във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, между Община Варна и 
“Пчелин - 3” ООД. 

(41) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения от 
ДКЦ – І “Св. Клементина” ЕООД, за здравно образователен център за 
работа с уязвими групи по програма “Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” на МЗ. 

(42) – даване на съгласие за подписване на анекс към договор за 
наем между “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и “Овърсийз 
Вентидж” ООД. 

(43) – определяне на обект „Изграждане на гробищен парк на 
територията на ПИ 10135.2043.284 = УПИ 10135.2043.257 „За 
гробищен парк”  с площ 30 740 кв.м. в м.”Кара тепе”, землището на 
кв.Виница в гр.Варна”, за общински обект от първостепенно значение и 
допълване в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2012 г.”. 

(44) – намаляване на капитала на “Дентален център – І - Варна”  
ЕООД и приемане на изменение в устава на дружеството.  

(45) – отмяна на решение № 4982-11 по Протокол № 54 от 
16.05.2007 г. на Общински съвет – Варна и възлагане на районните 
технически служби на функции по изпълнение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

(46) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – 
Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” 
ООД, във връзка с договор за наем между дружеството и МВР. 

(47) – изслушване на доклад от представителя на Община Варна – 
Николай Георгиев Стоянов за участието му в Общото събрание на 
съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” 
ООД, проведено на 30.03.2012 г. 

(48) – създаване на общинско предприятие „ДДД” – Варна. 
(49) – създаване на общинско предприятие „Охрана” – Варна. 
(50) – създаване на общинско предприятие „Строителство и ремонт” 

– Варна. 
(51) – откриване на процедура по ликвидация на „Жилфонд” 

ЕООД, „Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД. 
(52) – закупуване на ПИ № 038003, ПИ № 038010, находящи се в 

землището на с. Тополи м. „Бостан тарла” и ПИ № 040014 находящ се в 
землището на с. Каменар, Община Варна, във връзка с разширяване на 
гробищен парк „Запад”. 



(53) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – 
Валентина Вичева Софрониева, за участие в общото събрание на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД. 

(54) – упълномощава представителя на акционера Община Варна - 
общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание 
на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

(55) – отдаване под наем на част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 24, ет. 7, на 
Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи 
в неравностойно положение-ДЕДАЛ” за срок от 5 (пет) години. 

(56) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР 
–Варна за 2 броя специализирани автомобили. 

(57) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР 
–Варна за 2 броя мотоциклети. 

(58) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2011 г. и 
избиране на одитори за 2012 г. на: 

• ДКЦ - ІІІ ВАРНА ЕООД 
• ДКЦ - ІV ВАРНА ЕООД 
• СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р Д. 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД 

• “АМБУЛАТОРИЯ ГРУПОВА ПРАКТИКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ  ВАРНА” ЕООД 

• “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА – І ВАРНА” ЕООД 

• “СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ” ЕАД – 
ВАРНА 

• “ПАЗАРИ” ЕАД – ВАРНА 
• “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - ВАРНА 
• “ОБРЕДИ” ЕООД - ВАРНА 
• “ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ЕАД – Варна 



• “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД  
• “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД 
• “ДКЦ  І – “СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” - ВАРНА” ЕООД  
• “ДКЦ V  ВАРНА -“СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 

 
 Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателката на комисията, г-жа Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги имам две предложения. Едното е да ви помоля да 

гласуваме определени точки анблок, тъй като виждате, че дневния ред е 
тежък на “Собственост и стопанство”. И второто ми предложение е да 
започнем с четене по същество утре. Тъй като е 17 ч., ако решите започвам 
с първото предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кои точки искате анблок да приемем?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Сега ще ги съобщя.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, слушайте, тъй като утре ...  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
От т. 12 до т. 19; от т. 20 до т. 26; от т. 28 до т. 34; освен това, когато 

приемаме годишните финансови отчети и баланси на дружествата, и избор 
на контрольори, и освобождаването от отговорност на управители, тези 
решения, които са няколко за едно дружество също да бъдат гласувани 
анблок. Освен това в новия, допълнителния дневен ред има няколко 
решения също за закупуване на имотите за гробищните паркове, която е 5-
та точка, там също да гласуваме решенията анблок. Това са моите 
предложения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложенията на председателката на комисията. Това 

ще бъде за утрешното заседание, тъй като сега времето няма да ни стигне. 
Ние за протокола надлежно сме ги разписали. Имате някакви предложения 
други? Г-н Тонев.  

 
 



Владимир ТОНЕВ 
......... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не, само гласуването за анблок. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това са гласувания за анблок и приключваме деня. Г-н Тонев, не Ви 

разбрах.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Защото имаме някои неща вътре в групата, които трябва да ги 

изясним. По някои от точките не сме съгласни да гласуваме анблок, искаме 
да се гласуват отделно.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Няма проблем. 
 
Владимир ТОНЕВ 
За да можем да си го изчистим точно това, не сме съгласни с 

гласуването анблок, поради тази причина поисках почивка. Това не може 
ли да го гласуваме утре дали ще е анблок или не и да си започнем направо 
с цялата “Собственост” утре?  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Може, разбира се. Как.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Това ми е предложението.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Като не искате анблок да гласуваме, няма проблем.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... Моля за тишина. Има ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Станев, направих процедурно предложение за почивка, което 

съгласно правилника мисля, че трябва да се приеме.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Сега, преди Вашето процедурно имаме на г-жа Софрониева, така че 

гласуваме го и даваме почивка 10 мин.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Моето наистина е процедурно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тя направи процедурно предложение за гласуване .. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Това е след като се прочете, независимо, че ще се гласува анблок 

означава, че може вътрешно в отделна точка да се правят коментари или 
гласуване.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Естествено.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Естествено.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Всичко е наред. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Няма никакъв проблем.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Да го гласуваме тогава.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Винаги е било така ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Значи го оттегляте. Така да разбера?  
 
Владимир ТОНЕВ 
Оттеглям го. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за разбирането на г-н Тонев. Колеги, г-жа Софрониева 

направи предложение определени точки да бъдат гласувани анблок. Аз не 
мисля, че е необходимо повторно да ги гласуваме. Записахме ги и за 
записа, и за протокола. Предвид това, че са на едни и същи основания 
точките. Има ли други мнения и съображения? Не виждам. Който е 
съгласен, все пак ще ми е по-лесно да ги изчета: от т. 12 до т. 19; от т. 20 до 
т. 26; от т. 28 до т. 34; при гласуване отчетите на дружествата точките за 
всяко дружество, които са по три – четири, да бъдат гласувани анблок; и 
имотите за гробищните паркове да бъдат гласувани анблок. Това е 
предложението на г-жа Софрониева, моля да гласувате.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Второто Ви предложение беше да ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да започнем от утре разглеждането по същество на дневния ред.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Утре да продължим. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Тъй като е 17 ч., предполагам че ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, второто процедурно предложение е да продължим с точката 

по “Собственост и стопанство” утре. Има ли други предложения? Не 
виждам. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги,  

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 Седмото заседание на Общинския съвет – 
Варна и решава същото да продължи на  17.05.2012 г. /четвъртък/ от 09.00 
ч. в Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия 
дневен ред. 



Приятна почивка на всички. Тези, които не успяха да си получат 
таблетите, утре преди началото на заседанието могат да го направят. 
Благодаря за активното участие и приятна почивка, колеги.  

 
  



ВТОРИ ДЕН  
 

17.05.2012 г. от 09:00 часа до 16:15 часа 
  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колегите ще заемат ли местата си? Уважаеми колеги, 37 общински 

съветника са положили подпис в присъствения списък – следователно 
необходимият кворум е налице и откривам работата на вторият работен 
ден на Седмото заседание на Общински съвет - Варна. 

Вчера завършихме с началото на точка шестнадесета – точката по 
“Собственост и стопанство”. Току що тук до мен г-жа Донева ми подава 
сигнал, че иска думата процедурно. Заповядайте. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, искам всички първо да се извиня, че нарушавам грубо 

правилника, но вчера нямах физическа възможност да дойда – имах 
бъбречна криза. Трябваше да вкарам една точка – Предложение на Кмета 
за преместваемите обекти. Тя трябва, ако вие решите да влезе, защото сега 
е точно сезонността. Това са само две предложения. Благодаря.   
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Андрей Василев.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Както каза председателката на комисията считам, че това е грубо 
нарушаване наредбата и правилника за реда на Общинския съвет. Освен 
това аз съм направил предложение за цялостно изменение на наредбата, 
така че предлагам тези две точки са включени също – да се гледат с 
наредбата. Благодаря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения колеги. Д-р Станев. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз мисля, че нищо не 
пречи да гледаме тези две точки, още повече винаги може, когато 
приемаме наредбата да ги ревизираме. Не съм професионалист в тази част, 
единственото, което ме запознаха тази сутрин беше, че по този начин ще 
заработи тази комисия, която г-н кмета предлага и тези четирима човека, 
които трябва да влязат вътре. С което ще постигнем само едно – ще 
намалим малко напрежението сред собствениците или ползвателите – не 
знам какъв е терминът на тези районни обекти. Когато аз видях, че са 



включени в наредбата и това ме успокои, а пък Андрей ме разстрои. Аз си 
мислех, че след като са включени в наредбата съвсем няма да има проблем. 
Мисля, че наистина няма проблем да ги гледаме. Когато ще решим 
въпросите на 400 – 500 човека, така ме информираха, по-добре да ги 
решим днеска, да нямаме напрежение. А ако имате някакви претенции към 
същността на материята, не вярвам след като сте я включили в наредбата. 
Така че предлагам процедурно да си гласуваме да я включваме. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Дуплика от Андрей Василев, поискана преди 
процедурното предложение.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Само за сведение на г-н Янков, а и на тези, които не знаят, тази 
комисия така или иначе може да работи – тя просто е с трима души, трима 
общински съветници, а не с четирима, така че не виждам пречка да 
заработи. Освен това срока на разрешенията, които ще бъдат издадени ще 
бъде за една година, а от следващата година ще бъде за три. Не виждам 
причина защо да не отложим заедно с наредбата да гледаме тези промени. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухме мнения от представители на три от групите в 
общинския съвет. Искам да чуя мнението и на другите колеги по така 
направеното предложение. ... За да няма след това критики, че се нарушава 
процедурата. .. Не виждам желаещи. Мълчанието .... Г-н Аврам Тодоров. 
 
 Аврам ТОДОРОВ 
 Съжалявам, че го няма г-н Гуцанов щеше да Ви каже, каквото 
трябва. Чувствителна тема също е комисията и за Морската градина. 
Чакаме някаква схема от къде ще дойде не знам. Някои са много пъргави. 
Ако не търпи предложението на Василев иначе дава сериозна гаранция, че 
тези, които ще получат независимо на кого са партизани три години ще 
има сигурност в търговията си и в бизнеса си. Така че, ако налага нещо 
много спешно да го гласуваме, ако не да го оставим нормално, за да 
атакуват и двете наредби да си тръгнат по нормалния си ход. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги чухте мотиви, вчера по здравословни причини 
председателката на комисията отсъстваше, нямало е от нейно име кой да 
направи предложението. Чухме и различни становища в зала. Гласуваме 
процедурното предложение на д-р Станев. Като точка седемнадесета в 
дневния ред веднага след “Собственост и стопанство” да влезе в дневния 
ред точката по “Туризъм и търговия”, предложена от председателката на 



комисията, касаеща предложението на кмета за режима на ползване на 
обектите в Морската градина. Колеги, който е съгласен с предложението 
на г-жа Снежана Донева, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 13, 
предложението се приема. 

     
 Преди да дам думата на председателката на комисията по 
“Собственост и стопанство” искам за коректност да обявя колегите, които 
са посочили извинителни причини, ако мога така да се изразя за днешното 
отсъствие – Цветелина Тънмазова; Костадин Костадинов – поради 
командировка извън града и д-р Митковски, който в момента има планова 
спешна операция – обеща да се включи след нея в работата на Седмото 
заседание. За другите колеги не е постъпила информация  в Общински 
съвет - Варна. За да навлезем в ритъма на работа вчера по предложение на 
г-жа Софрониева точките, които са на едни и същи основания, завършихме 
с гласуване те да бъдат разглеждани и приемани анблок. Давам думата на 
г-жа Софрониева за направа на предложенията по същество. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Благодаря г-н председател, уважаеми колеги имам едно предложение 
преди да започнем работа, точката от допълнителното предложение, което 
внесох от комисията по “Собственост и стопанство”, а именно 
предложение от ПК “Собственост и стопанство” във връзка с писмо на д-р 
Веселин Николов, изпълнителен директор на МБАЛ “Света Анна”, тъй 
като е безвъзмездно право на ползване да мине като точка шеста в Дневния 
ред, след безвъзмездните управления по реда.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Тя да стане седма – така да разберем. А само номера й да посочите в 
допълнителното. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Тя да стане шеста. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Кой номер е в допълнителното? 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Шеста е в допълнителното предложение и да стане шеста в основния 
дневен ред. 
 
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Като другите се преномероват, така ли? 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Да. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухте предложението от приетите допълнителни точки за 
включване в дневния ред вчера, там под номер шест предложението 
касаещо паркинга на Окръжна болница, да мине тук на шеста позиция. 
Който е съгласен с това разместване на поредността, моля да гласува.  
 

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

 
Минаваме ли вече по същество? 
 

 Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря, минаваме по същество. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. 

 
 Валентина СОФРОНИЕВА 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

374-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с  Варна с № РД 11-9200/1619/19.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на  „Федерация  
за приятелство с народите на Русия и ОНД”, върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген Скобелев” № 56, 
представляващ  сграда с идентификатор 10135.2557.327.2, със застроена 
площ 64 кв.м., състояща се от два етажа и таван, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 10135.2557.327 по кадастралната карта на район 
„Приморски”, предмет на  АОС 3329/20.04.2005,  за срок от 10 години. 

„Федерация  за приятелство с народите на Русия и ОНД”  за своя 
сметка да извърши необходимите ремонтно-преустройствени дейности в 



сградата и да осигури нейното обзавеждане, съгласно целите, задачите и 
дейностите, за които е предназначена. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездното право на  ползване върху  
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Комисията разгледа това предложение, то беше и подкрепено от 

председателя на федерацията – проф. Захариев. Имате думата. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения по така направеното 

предложение. Изказване. Една кратка ретроспекция назад във времето, 
поради конюнктурни интереси в предния мандат тази сграда не можа да 
събере 34 гласа, за да бъде предоставена на въпросната федерация. За 
информация на съветниците, които не са били в комисията – тя и в 
момента е предоставена на въпросната федерация и хората са осигурили 
финансиране над 100 хил. лева за ремонтиране и възстановяване на 
сградата, за да могат да си я ползват по предназначение. Нещо, което 
общината не е осигурило до този момент. Нали така е г-жо Софрониева? 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Така е. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така, че аз се надявам ние този път да подкрепим това предложение. 

Последно мнение, съображение. Няма. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 6; въздържали се – 3; 
отсъстващи - 8, предложението се приема. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на колегите. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
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 изх.№ РД 12003117ВН-002/23.04.2012г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Варна, 
бул. „Съборни” № 19А, представлявано от съвета на директорите на 
дружеството чрез Мирослав Атанасов Михов – председател, върху част от 



имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ал. 
Рачински” № 29 ъгъла с ул. „Г. Бенковски” № 1, представляващ част от 
подблоково пространство на 4-етажен жилищен блок, състоящ се от  „дял 
В” – обособени помещения с вход от ул. „Ал. Рачински” – кафе – клуб 
(44,49 кв.м), склад (5,94 кв.м) и тоалет с предверие (3,95 кв.м.) с обща 
площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС № 430/02.06.1997 г. за 
административна дейност на дружеството. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД 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 
описаната част от имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнение по направеното предложение? Не виждам. Поименно е 

гласуването ...  
 
Николай НЕДКОВ 
А може ли да се обясни защо безвъзмездно, при условие ... 
 
Николай АПОСАТОЛОВ 
Питане от общинския съветник Николай Недков. Повтарям го за 

записа – защо и кое налага безвъзмездно? Кратко нали това е смисъла? 
 

Николай НЕДКОВ 
Да. 
 
Николай АПОСАТОЛОВ 
Г-жо Софрониева? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има предложение на кмета. Аз не мога да коментирам 

предложението на кмета и основанията, които са. Очакваме г-жа 
Трендафилова да дойде и да обясни. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев, заповядайте. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Ако е възможно към предложението да бъде добавено без право на 

преотдаване. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Има предложение от Андрей Василев, процедурно към така 

направеното предложение да бъде добавен текст – без право на 
преотдаване. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
 
Други мнения? Не виждам. Поименно гласуване колеги, с 

направеното допълнено уточнение към текста. 
 

Резултати от гласуването: за – 24; против - 1; въздържали се – 
19; отсъстващи - 7, предложението не се приема. 

 
Д-р Станев, обяснение на отрицателен вот. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, гласувах отрицателно заради 

допълнението, което беше направено. За това ви предлагам чисто 
процедурно да предложите първоначалното решение на комисията за 
гласуване. Не може, първо не съм съгласен със срока от пет години – 
трябва да бъде десет години, за да може да се направи инвестиционна 
дейност на съответните паркинги от страна на фирма “Паркинги и 
гаражи”, поради ниската икономическа ефективност на паркингите извън 
централната зона. Ние не можем да се ограничим “Паркинги и гаражи” да 
работи само с централната зона. Второто, което е не съм съгласен с това, 
което беше допълнението и изменението, което внесе г-н Андреев, затова 
ви предлагам процедурно, след като не е минало първото предложение, да 
предложите предложението на комисията за гласуване, без допълнението 
от г-н Андреев. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ново процедурно предложение от д-р Станев. Д-р Станев, 

предлагате да гласуваме оригиналния текст, процедурно. Колеги да чуем 
процедурното, колегиално, заповядайте Николай Недков, колегиално да 
чуем и гласуваме процедурното предложение. 

 
Николай НЕДКОВ 
Искам да се изкажа по процедурата, след като сме гласували, че не 

може по-малкото, значи не може и по-голямото. 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение от д-р Станев да гласуваме 

предложението в оригиналния му вариант без текста предложен от 
Андрей Василев - да не се предоставя безвъзмездно за управление. Който 
е “за” предложението на д-р Станев, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 23; против - 7; въздържали се – 6, 
предложението се приема. 

 
Адв. Софрониева, да прочетете предложението да се опресни 

паметта. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Цялото предложение още един път? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Оригиналният текст на предложението прочети за “Паркинги и 

гаражи”. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре. 
 

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

375-16. 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 изх.№ РД 12003117ВН-002/23.04.2012г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, бул. „Съборни” № 19А, представлявано от съвета на 
директорите на дружеството чрез Мирослав Атанасов Михов – 
председател, върху част от имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Ал. Рачински” № 29 ъгъла с ул. „Г. Бенковски” № 1, 
представляващ част от подблоково пространство на 4-етажен жилищен 
блок, състоящ се от  „дял В” – обособени помещения с вход от ул. „Ал. 
Рачински” – кафе – клуб (44,49 кв.м), склад (5,94 кв.м) и тоалет с 
предверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС № 
430/02.06.1997 г. за административна дейност на дружеството. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД 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 
описаната част от имота. 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте оригиналният текст на предложението, което приехме 

да прегласуваме и поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 6; въздържали се – 9; 

отсъстващи - 9, предложението не се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, следващите предложения две са за предоставяне 

безвъзмездно управление на имоти частна общинска собственост на 
“Владислав Варненчик”, това са две решения във връзка с провалените 
концесии. Тъй като смятам, че администрацията трябва да обясни нейното 
предложение, а г-жа Трендафилова си довършва търг, предлагам да вървя 
нататък по дневния ред и когато тя дойде в зала да продължим с тези. Не 
може, няма я администрацията. Аз имам предложение, сега не е ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има предложение от председателката процедурно, защото нямало 

представител на администрацията да сме пропуснели двете безвъзмездни 
за стадиона във “Владиславово” ... 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не, ще ги четем като дойде директора на Дирекция “Собственост и 

стопанство”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да обясня аз и за парка и да продължим, когато се появял 

представител на администрацията. Кмета на района поиска думата, полага 
му се нека да го чуем. Г-н Неделчо Михайлов. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми г-н председател и уважаема г-жо председател на 

комисията, уважаеми колеги. Налице е предложение от кмета на общината 
и не виждам видима причина, макар и уважително отсъствието на г-жа 
Трендафилова, да бъде пречка при гласуването. На лице е предложение, 
което е раздадено на уважаемите общински съветници, на почитаемия 
Общински съвет. От опита си знам, че те подробно са се запознали с него 
и ако имат някакви въпроси, аз също бих могъл да отговоря, така че не 
виждам да е налице твърде сериозна пречка от отсъствието на директора 
на Дирекция “Собственост”. Благодаря ви.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Софрониева ще оттегли ли след тази реплика своето 

предложение или го оставя? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ако общинските съветници, ако колегите кажат, че нямат нужда, 

тъй като имаше въпроси по време на комисията, аз нямам нищо против 
веднага ви изчитам предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да спестим време. Колеги имате ли въпроси по предложенията, за да 

дадем морално основание на г-жа Софрониева да си оттегли процедурното 
предложение? Таня Парушева има въпрос или възражение. Заповядайте. 
Моля за микрофона, запис все пак се прави. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Предложението на нашата група е за двете предложени точки, тъй 

като касаят имоти за оперативно управление на район “Владиславово” 
беше до сключване на концесия. Просто да се добави като изискване, като 
... За това нашият коментар е “до сключване на концесия”. Друг коментар 
няма. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Други? Добре, значи мога да ви изчета предложението. 
 
376-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с 12002354ВН/10.04.2012 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на район „Владислав 
Варненчик” имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ж.к „Владислав Варненчик”, микрорайон: І, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор 10135.4504.479, с площ 28 043 кв.м. – 
предмет на АОС № 5273/23.10 .2008 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на район „Владислав 
Варненчик” за срок – до сключване на договор за концесия, но не повече 
от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на район „Владислав Варненчик”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Текста предложен от ... 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 Като, като се добави в текста, че е до .... до сключване на договор за 
концесия, но не повече от десет години. Да. Следващо предложение: 
 

377-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 
12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002352ВН/010.04.2012г., 
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на район 
„Владислав Варненчик” имот-публична общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ж.к „Владислав Варненчик”, микрорайон: ІV, кв. 21, 
УПИ VІІІ-190, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.4502.344, с площ 30 246 кв.м. – предмет на АОС № 6431/11.05.2011 
г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на район „Владислав 
Варненчик” за срок – до сключване на договор за концесия, но не повече 
от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на район „Владислав Варненчик”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухте предложението на председателя на комисията, 
допълнено и в двете предложение с текста предложен от г-жа Таня 
Парушева “до сключване на договор за концесия” и след “не повече от 
десет години”, това го пише. След прочитането на двете предложения е 
необходимо да вземем решение, че сме съгласни да ги гласуваме анблок, 
както предложи председателката на комисията. Така че колеги, който е 
съгласен двете предложения за стадиона във “Владиславово” и за парка да 
бъдат гласувани анблок, моля да гласува. 
 

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

Николай АПОСТОЛОВ 
 Гласуваме поименно. 
 

Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи - 7, предложението се приема. 

 
Следващото. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Извинявам се, кмета на района поиска думата. 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо председател, уважаеми 
колеги, ще бъда много кратък. Благодаря ви за доверието и използвам 
случая вербално да поканя още веднъж, макар че имате покани всеки един 
от вас на празника на район “Владислав Варненчик”, на 21 май – деня на 
“Св. Св. Константин и Елена”. Благодаря ви още веднъж. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря и аз за поканата. Г-жа Софрониева. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС във 

връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № ОС 12000230ВН/04.04.2012г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на МГ „Д-р Петър 
Берон” „Многофункционална сграда”  с идентификатор 
10135.2562.244.6, със застроена площ 149 кв.м., предмет на АОС 
6772/24.01.2012 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя в полза на МГ „Д-р 
Петър Берон” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Иван Луков. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Колеги, предлагам тази точка да се допълни с едно допълнително 
решение, което да гласи така: “възлага на кмета на Община Варна да 
проучи възможността на базата на публично частно партньорство да се 
изгради допълнителна сграда или надстрои съществуваща такава, с която 
да се удовлетворят нуждите на ОУ “Захари Стоянов”.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Много е хубаво, когато и гостите подкрепят дадено предложение. 
Колеги, Иван Луков от групата на политическа партия ГЕРБ, направи 
предложение текста на решението да бъде допълнен, че Общински съвет 
възлага на кмета да проучи възможността чрез публично частно 
партньорство да бъде изградена сграда за нуждите на другото училище. 
Така че, гласуваме процедурното предложение, след което ще дам думата 
на г-н Христов, заяви. Който е съгласен с процедурното предложение на г-
н Луков да допълним текста на писмото, на решението – извинявам се, 
моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Г-н Павел Христов поиска думата. Заповядайте. 
 
 Павел ХРИСТОВ 
 Само една корекция искам да направя. Благодаря на колегата Луков, 
че от името на нашата група го внесе това предложение. Просто искам да 
споделя още веднъж, че нито администрацията до колкото познавам зам. 
кмета по “Образование”, нито Общинския съвет някога са спирали да 
търсят решение на този въпрос от момента, в който е назрял конфликта. 
Просто няколко дни тук има протестни транспаранти и т.н. редно е това да 
се съобщи публично. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Добре е да се знае цялата истина. Благодаря. Колеги други мнения и 
съображения? И г-н Славчо Славов поиска думата, след което гласуваме 
предложението. 
 
 Славчо СЛАВОВ 
 Аз също приветствам това предложение и искам така да изразя, че в 
едни от проучванията, които така наблюдавахме в сградите, където се 
намират двете училища мисля, че където е самият физкултурен салон и 
има възможност там да се направят допълнителни крила в тази връзка 
смятам, че има възможности за разсъждаване за едно бъдещо разрешаване 
на този проблем. Благодаря ви. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Славов. Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
 
 



 Борислав ГУЦАНОВ 
 Уважаеми колеги, аз смятам, че този въпрос е много по-дълбок от 
това, което в момента коментираме и основната тема е да завърши 
реорганизацията в средното образование това, което много пъти сме го 
коментирали с г-н Базитов и с кмета на града. Това, което започнахме да 
го правим преди четири години и половина – пет, изместването на Първа 
езикова гимназия, решението на тогавашния Общински съвет и 
създаването на възможно най-модерната сграда не на територията на 
общината, а на територията на страната. Помните д-р Станев. И смятам ... 
И затова смятам, че трябва да се говори не за публично частно 
партньорство за разширяването на “Захари Стоянов” и Математическата 
гимназия, а как да се изгради нова сграда или как да се продължи 
реорганизацията, така че “Захари Стоянов” и Математическата гимназия 
да бъдат в две отделни сгради на територията на кв. “Чайка”. И това е 
решението на въпроса. Всичко друго, което го говорим са палиативни 
действия. Така че аз мисля, че това трябва да бъде следващото решение на 
общинския съвет. Благодаря ви. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Гуцанов. Той може би очаква промяната в закона, 
където и държавните училища ще преминат в управление на общината и 
тогава въпроса естествено и логично ще се реши. Но в края на краищата 
овациите са хубаво нещо. Заповядайте г-н Луков. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Само благодаря на колегата Гуцанов, затова че той толкова е 
загрижен за изграждането на тази нова сграда в продължение на четири 
или колко години не знам се търси място, така и не е намерено още – не 
знам защо. Обаче, ако ние сега не гласуваме това предложение да дадем 
възможност на администрацията да продължава да търси да се изгради, да 
се надгради, да се направи нещо - ние буквално можем да ги спрем. Така 
че предлагам това, което гласувахме да влезе в дневния ред и да го 
гласуваме като решение да остане. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Гуцанов, правото си на дуплика ...  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 То вече е гласувано бе колеги, моля ви се, внимавайте какво сме 
гласували само преди две минути. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 



 Вярно. Нека да спрем с политизирането. В края на краищата 
уважение и към колегата Бояджиев, който също иска да каже своето 
становище, след което гласуваме колеги едно според мен всеобщо 
подкрепено решение. 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 За да не се чака още четири години, четири години и половина и да 
се разбере дали по времето на управление на мнозинството на БСП или на 
ГЕРБ, аз съм много по–конкретен, това предложение, което изчете г-н 
Луков да бъде все пак времево точно конституирано, защото сега сме в 
края на този учебен сезон, септември месец децата ще имат проблем явно 
при нагнетяване на общественото внимание на това, че липсва реално 
възможността двете училища да извършват реална учебна дейност. За това 
предлагам да фиксираме същото решение със срок до септември месец да 
бъде решен конкретния проблем, за да може все пак, защото, доколкото 
разбирам става въпрос за няколко помещения. Аз не смятам, че Община 
Варна не може да си позволи така да се каже да настани няколко деца, 
които по принцип трябва да ходят в под блокови пространства или пък да 
се качват на места, които не са обезопасени, което вкарва всъщност 
родителите в Зала Пленарна. Така че, нека да дадем срок на 
администрацията до септември месец с конкретни решения. Благодаря. 
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, в коректен тон д-р Бояджиев предлага да запишем към 
проекта за решение и срок до септември. Друг е въпросът, че според мен 
това е абсолютно неизпълнимо и просто е излишно гласуването на такова 
решение. Да не говорим, че ние трябва да мислим и малко за напред, при 
едно евентуално връщане базата на държавните училища с какво ще я 
пълним. Това е друга тема просто, която ви пускам така да обсъждате. Но 
коректно д-р Бояджиев ще подложа Вашето предложение процедурно за 
допълнение. 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Реплика. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Слушам. 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Държавни и общинските са пълни с ученици, г-н председател.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 И техникумите ли? Ходили ли сте скоро там? 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Моля? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Техникумите и те ли са пълни според Вас? 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Моля? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Техникумите считате, че са пълни? 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Има свободни площи, да. Има свободни площи, но отново казвам – 
как ще преместим учениците от .. Аз давам решение на конкретен 
проблем. Не може учениците от “Чайка” да ги преместим в техникумите, в 
механо-техникумите. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не се коментира тази тема в момента. 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Ами малките ... Аз дадох конкретно предложение. Не да бъде 
застроено до септември месец, а да има конкретно решение предложено от 
администрацията. Нали? Което мисля, че е резонно така да бъде 
гласувано. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Като сложим и месец август. Както и да е. Колеги, за да не 
политизираме повече въпроса чухте и допълнителният текст, който д-р 
Бояджиев иска да вложим, извинявам се ресорният заместник кмет г-н 
Базитов е в залата. Заповядайте да чуем и мнението на администрацията и 
гласуваме на д-р Бояджиев процедурното и окончателният текст на 
решението. 
 
 Коста БАЗИТОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници, уважаеми гости в залата. Това е великолепно предложение, 
само че аз ви моля да се съобразите с приемането на закона и поне да 
имаме поне три месеца след приемането на закона, за да можеш да 
изготвим предложението, което правите в зала. Затова, защото, ако в 
момента фиксираме септември, а закона влезе юли, август или септември 
няма да имаме възможност да оценим цялата материална база, която е на 



територията на града, за да можем да ви предложим адекватно решение. 
Моля ви да остане в този вид или пък г-н Бояджиев, съобразено със 
сроковете за приемане на закона за училищно образование. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на зам. кмета. Д-р Станев, след което д-р Бояджиев, след 
което Благомира Александрова. 
 
 Янко СТАНЕВ 

Много кратко и реално, уважаеми г-н председател. Закона не може 
да бъде отправна точка, той просто може да ни създаде технологични 
проблеми. Целият проблем е, че оптимизацията на училищната мрежа с 
приемането на закона променя част от своите възможности и част от 
своите обеми. Защото по този начин ние ще разполагаме с по-голяма 
площ, в която оптимизирайки така наречената програма за оптимизация 
ще имаме възможност да разрешаваме нещата оперативно. Знам, че пак 
ще има протести, защото на някой няма да му хареса, че ще трябва да 
отиде да учи в друго училище. Българинът е така, свикнал е това, което му 
е да си му е, няма значение дали стига или не. За мен обаче трябва 
предварително да се направи оценка във връзка с приемането на закона на 
предстоящия сграден фонд, който ще бъде прехвърлена на наше 
управление, на потенциала, който има там, на броя ученици, все неща, 
които съм убеден, че г-н Базитов знае, независимо че няма официални 
данни и така да бъдем готови с влизането на закона веднага да последват 
действия. Значи влизането на закона, ние имаме анализ и от 
министерството на образованието ще ни дадат анализа на училището и 
другите, няма смисъл след това ние да правим наша собствена преценка и 
оценка, даже мисля г-н Базитов, че може поне виждам, че съветниците се 
отнасят към едно решение, което аз принципно смятах, че не трябва да 
влиза в общинския съвет изобщо, да се направи една група и от сега да 
работят и от администрацията и съветници, които са заинтересовани да се 
направи този проект. Той няма да касае само в случая частния случай 
двете училища – Математическа гимназия и “Захари Стоянов”. 
Инвентаризацията и обемите и планираемостта – ние знаем колко деца се 
раждат на година, знаем приблизително колко ученици ще влязат в първи 
клас, знаем колко излизат, знаем колко отиват във ВУЗ-овете, всичко това 
подлежи на една група, която да го анализира и да каже на хората честно и 
почтено без популистки изхвърляния – утре ще започнем да строим 
училище, в други ден ще направим публично частно партньорство, а по-
вдругиден ще го построим в двора на “Захари Стоянов” или в двора на 
Математическата гимназия, защото аз съм тук от много години и помня 
как дадохме на Математическата гимназия нали и къде. Така че цялостния 
този анализ казваме честно и почтено на хората, които имат интереси на 



родителите и на учителите, казваме какво е дереджето и всички се 
съобразяваме с реалностите и тогава хората ще ни подкрепят, т.е. нашият 
анализ трябва да бъде готов с влизането на закона, с прехвърлянето при 
нас, с възможността оперативно да направим действията, с които да 
решаваме спорните проблеми. Те не са един или два, вие ги знаете най–
добре от всички толкова години тук, но нека да е готово всичко да не го 
протакаме, а това, че един срок, г-н Базитов няма да бъде спазен – е нищо. 
По-добре да си сложим високи изисквания отколкото да дадем 
възможност да се протакаме сами.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев, дуплика от д-р Бояджиев. ... А, вие се 

обединихте. Славчо Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Извинявайте колеги, навлизаме в една материя, която се извинявам 

към д-р Янко Станев, глупостта я казахте Вие, защото първо закона, който 
ние очакваме да се приеме и той може би ще се приеме тука до няколко 
месеца. В сила влизат след януари месец именно предоставянето на 
държавните училища към общините - първо. Второ, Вие може би не сте 
добре запознат тогава, че във връзка с този закон до 4-ти клас 
включително трябва да минат на целодневно обучение, т.е. първи, втори, 
трети, четвърти клас. Ще имаме и изключително голям недостиг на 
основните училища, за да може ние да си решим въпроса с всички 
основни училища в Община Варна. И ако ние само се надяваме на тази 
материална база, която разполага Община Варна включително и с 
държавните училища, това също на нас ще ни бъде недостатъчно и аз 
подкрепям това предложение. Все пак Община Варна с администрацията, 
която разполага в това направление да даде някакво становище до 
септември месец как може евентуално да се помисли за разрешаване за 
надстрояване конкретно примерно за това основно училище “Захари 
Стоянов” и евентуално ние в комисиите по “Наука и образование” можем 
също да съдействаме и да търсим решение, а не примерно ние да чакаме 
примерно Нова година или нещо друго. Вие виждате, че нещата ни 
притискат. Сега в момента ни притискат тези колективи, след известно 
време ще ни притиснат други колективи, в течение съм. Заради това дайте 
да гледаме малко по-глобално към “Науката и Образованието”. Благодаря 
ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Славов, г-жа Александрова искаше. 
 
 



Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Уважаеми колеги, понеже идеите да се случат тези неща са много 

хубави, но аз имам притеснение, че на практика това няма да стане или 
поне няма да стане скоро, а до тогава трябва да има някакво конкретно 
решение за тези две училища, понеже много често слушам как нещо ще се 
случи някога далече във времето предлагам до тогава тази сграда, която я 
има многофункционалната сграда да бъде разделена 50 на 50 между двете 
училища, докато се вземе някакво друго по-глобално решение. И моля да 
го подложим на гласуване. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги има процедурно предложение, не знам ресорния зам. кмет 

ще иска ли думата да обясни, защото, доколкото на мен ми е известно са 
много сериозно оборудвани кабинетите там и как ще стане това. Слушам. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. Значи 

това са две различни решения първо. Има предложение на 
администрацията, което, ако има някакво друго предложение трябва да се 
аргументира защо. Ние сме аргументирали защо правим предложение тази 
база да бъде предоставен на Математическата гимназия, разбирам 
желанието на някои общински съветници да приемат аплаузите. 
Администрацията приема обикновено не аплаузи, а нещо друго, затова 
нашето професионално предложение е тази сграда, която е професионално 
направена и е специализирана за това обучение, което е профилирано за 
Варна, за страната, за Европа и за света профилирано, да се стопанисва от 
Математическата гимназия, като заявката, която споделям пред вас 
уважаеми общински съветници, уважаеми колеги от “Захари Стоянов”, а 
вчера на съвещание с директорите на училищата, споделих, заявих и ще го 
направя в писмена форма – тогава, когато има състезания от общински 
училища, между общински училища, тази база да бъде императивно 
предоставена на всички училища на град Варна за състезание. 
Обучителния процес, виждам, че трябва да дам пример с примерно за 
операционна зала за детска и за травматология някаква друга. Нещо не 
разбирам, но ако сложите в една хирургия два екипа едните с коремна, 
другите със сърдечна, вероятно няма да постигнете желаните резултати 
уважаеми общински съветници. Примера ми е близък до това, което искам 
да кажа – тази база е предоставена професионално, желанието ни да я 
предоставим професионално не за да се противопоставим на колегите от 
“Захари Стоянов”. Възможността да я ползват тази зала съществува и от 
учениците от “Захари Стоянов”. Съществува – императивно го заявявам 
пред вас – предложението. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли друго? Не съм Ви дал думата. Имате ли друго ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Имам предложение, което защитавам и ако има аргументи против 

предложението, съм готов да отговоря. В залата са директорите на двете 
училища. Тъй като става дума за вземане на решения аз апелирам, ако не 
възразявате, не по друг начин, а само директорите, да ги чуете и 
директорите за техните виждания за това огромно решение, което искате 
да вземете сега. То е с последствия, а първо мисля, че трябва да се гласува 
предложението за как ще учат децата на 15.09. Нека да не отклоняваме 
нещата към бъдещи виждания, това е великолепно – ще се получи това, за 
което говорите, тази оптимизация и втория етап, ще се създаде, ще се 
направи, ще направим предложение, но на 15.09. да имаме предложение 
как да учат децата и това би трябва да се гласува това предложение – как 
да учат на 15.09. Това сме направили. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Предлагам прекратяване на дебатите. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Колеги, има процедурно предложение за прекратяване на дебатите, 
който е “за” моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

Две процедурни предложения трябва да гласуваме. Едното е на 
Благомира Александрова – държите ли на него все още? 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Да. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Държи. Нейното предложение е новопостроената 
многофункционална сграда оборудвана с компютри за нуждите на 
Математическата гимназия да бъде разделена 50 на 50. Това е реалността, 
съжалявам. Който е “за” предложението на Благомира, моля да гласува. 

 



Резултати от гласуването: за – 4; против - 6; въздържали се – 27, 
предложението не се приема.  

 
Следващото предложение беше на г-н Иван Луков за включване на 

допълнителен текст към решението, администрацията да проучи 
възможността чрез публично частно партньорство да бъде изградена 
необходимата сграда в района на Математическата гимназия. ... Текстът е 
конкретен. Мисля, че г-н Луков няма да възрази, задължава 
администрацията ... Формулирай текста. 

 
Иван ЛУКОВ 
Текстът е следният. Повтарям текста. Възлага на кмета на Община 

Варна да проучи възможността на базата на публично частно 
партньорство да се изгради допълнителна сграда или надстрои 
съществуваща такава, с което да се удовлетворят нуждите на ОУ “Захари 
Стоянов”. Тук единственото, което можем да допълним е със срок до 
септември месец. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това включва и предложението на Бояджиев, така ли да разбирам? 

Две различни предложения са. ... Възлага да извърши. Приемате ли г-н 
Луков?  

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Възлага да извърши необходимите действия. Съгласен съм, г-н 

Станев. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Възлага да извърши. Записахте ли за протокола? Колеги, който е 

съгласен с процедурното предложение на г-н Луков за допълнение на 
текста на решението, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И последното предложение процедурно за допълнение към 

решението беше на д-р Бояджиев, това да стане в срок до септември 
месец. Правилно ли разбирам г-н Бояджиев? Това беше. ... Не, отделни са. 
Гласуваме третото процедурно предложение на д-р Бояджиев, към 
допълнението на г-н Луков да влезе и срока до септември месец. Който е 
“за” направеното предложение, моля да гласува. 

 



Резултати от гласуването: за – 20; против - 1; въздържали се – 11, 
предложението се приема. 

 
Необходимо ли е да го четем отново или всички го запомнихте? 

Оригиналният текст с възлагането на администрацията в срок до 
септември месец. Колеги, поименно е гласуването. ... Прочетете още един 
път решението, няма да стане. Няма да стане, прочетете го още един 
веднъж. На микрофона.    

 
Валентина СОФРОНИЕВА  
 
378-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № ОС 12000230ВН/04.04.2012г., 
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на МГ 
„Д-р Петър Берон” „Многофункционална сграда”  с идентификатор 
10135.2562.244.6, със застроена площ 149 кв.м., предмет на АОС 
6772/24.01.2012 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя в полза на МГ „Д-р 
Петър Берон” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението 

378-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проучи възможността 
на базата на публично частно партньорство да се изгради допълнителна 
сграда или надстрои съществуващата такава, с която да се удовлетворят 
нуждите на ОУ “Захари Стоянов, в срок до месец септември 2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Възлага на администрацията да предприеме действие със срок до 

септември месец. Да.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Следващата точка.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
 
379-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.1 ал.3 и чл.6, ал.4 от Наредбата за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с чл.36, ал.1 от ЗНП, с оглед гарантиране на необходимите условия 
за изпълнението на учебните  планове на ОУ “Захари Стоянов” и МГ “Д-р 
Петър Берон” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12003554ВН/26.04.2012 г., Общински съвет Варна определя следния 
ред за използване на  “Училищна сграда с обща ЗП 2 642 кв.м., 
находяща се в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, 19 п.р., пл.№ 58, 59, .2001 г., 
описан в АПОС № 2078/ 31.08.2001 г.: 

1. Класните стаи са: 
101,102,103,104,105,106,107,201,202,203,204,205,206,213,214,215,216

,301,302,303,304,305,306,307,308,310,315,401,402,403,404,405,406,407,408,
409,410,411, като маломерни  класни стаи са 200, 300 и 400. 

2. Класни стаи 101,102,103,104,105 и 200 се използват от ОУ и в 
двете смени. 

3. Класни стаи 201,202,203,204,205,206,401,402,403,407,408 се 
използват от МГ и в двете смени. 

4. Останалите учебни помещения в сградата се използват от 
училищата съобразно учебните смени. 

 5. Изградените и оборудвани от МГ в обособени помещения 
компютърни зали се използват от гимназията и в двете смени. 

6. Изградените и оборудвани от ОУ в обособени помещения 
компютърна зала и кабинети по “Труд и техника”се използват от 
основното училище и в двете смени. 

7. Седмичните разписания на двете училища се изготвят 
съгласувано с цел максимално използване на голям и малък физкултурен 
салон. 

8. При използване на Актовата зала по предназначение (а не като 
кабинет по музика), както и стая 310 и стая 411 съответно като кабинет по 
биология и химия, съобразно тематичното разпределение и седмичното 
разписание, училищата своевременно взаимно се уведомяват. 

9. Помещенията в бл.50 и бл.67 на ж.к. “Чайка” се предоставят на 
ОУ “Захари Стоянов” за провеждане на учебни дейности. 

10. Разходите за гориво, ел.енергия, вода, текущи ремонти, 
поддръжка на общите части на сградата, данъци и такси по ЗМДТ, както и 
договори от взаимен интерес се разпределят между двете училища на база 
съотношение между основните компоненти /единен разходен стандарт и 
брой на учениците съгласно Списък-образец № 1 за съответната учебна 
година/.  

11. Всеки проект за предстоящи ремонти се съгласува от двете 
ръководства, а ангажиментите по реализацията им се поемат 
пропорционално. 



12. Ръководствата на двете училища се информират на всяко 
тримесечие за направените разходи с бюджетни и други средства за 
поддръжка на сградата и прилежащите й територии. 

13. Всяка година, в срок до 15.06. директорите на МГ “Д.р Петър 
Берон” и ОУ “Захари Стоянов” да сключват споразумение за съвместно 
използване на предоставената база, което своевременно да представят в 
Дирекция “Образование”. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така прочетеното предложение? 

Заповядайте, Желез Железов. 
 
Желез ЖЕЛЕЗОВ 
Уважаеми колеги. Мисля, че няма нужда да се прави това ново 

разпределение. Има няколко административни акта, които поставят двете 
училища в равноправни позиции, т.е. базата да се разпредели по равно 
между двете по 50 %. Така че това разпределени, което току що беше 
изчетено мисля, че не е необходимо. Освен това не виждам какви мотиви 
налагат това, тъй като нуждите на “Захари Стоянов” не са намалели. 
Освен това в последните години там доста се застрои квартала и има доста 
нови жители, така че според мен дори нуждите са се увеличили на “Захари 
Стоянов”. В тази връзка предлагам да си остане старото разпределение – 
50 на 50 %, както си е било до сега.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и съображения? Заповядайте, г-н Базитов.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми дами и господа 

общински съветници. Г-н Железов, приятно ми е. Не знам дали знаете 
какво е било разпределението миналата година, но предложението, което 
правите е абсолютно показва, че Вие не познавате какво е разположението 
нито на учениците, нито на паралелките, нито миналата, нито по-
миналата, нито от преди 25 год. И по този начин получавате аплаузи. Това 
търсихте и го получихте. Уважаеми общински съветници, миналата 
година съотношението с подписан споразумителен протокол между 
двамата директори е 62 към 38. ...  

 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Благодаря.  
 
 
 



Коста БАЗИТОВ 
Използваемостта е на база на подписан споразумителен протокол и 

това, което предлага администрацията е миналогодишния протокол, към 
който промените са: още четири маломерни стаи към тези стаи, които са 
предоставени – бяха предоставени за съвместно използване, сега се 
предоставят само и единствено на училище “Захари Стоянов”. Освен това 
всички под блокови пространства, които бяха в миналогодишния 
протокол – подписан е за съвместно използване, в момента пак се 
предоставят на училище “Захари Стоянов”. Така че въвеждането в заблуда 
на общинските съветници от общински съветник, който чете лозунги, а не 
познава документите, не знам как да го оприлича. Лозунгите на нашите 
колеги са правилни. Те искат наистина да ползват 50 % и аз ги подкрепям, 
само че тогава, когато учениците в “Захари Стоянов” са 800, а в 
Математическа гимназия са 1200 – направете една сметка как трябва да се 
използва тази база, ако имате възможност направете я сега, за да видите, 
че съотношението 50 на 50 към базата не съответства нито на паралелките, 
нито на броя ученици. Желанието, продължавам, на колегите да имат 50 % 
от базата е оправдана, ако в Община Варна има такава възможност. Няма 
такава възможност. Има още пет училища на територията на града, които 
съвместяват сгради. Решението ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Много ви моля, запазете тишина.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Решението ви с този оттенък, който давате води на следваща сесия 

други родители, и учители, и ученици, които ще поискат по друг начин да 
промените решението си. Моля ви да се срещате и с двете страни. За 
съжаление аз не ви познавам, за съжаление вероятно и Вие не ме 
познавате, но съм готов веднага да се срещнем и да Ви дам точна 
информация, без да влагам емоция нито към едното училище, тука е 
директора на математическата гимназия ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Много ви моля, запазете тишина.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Така се работи. С емоции, с ръкопляскания, с лозунги, без 

аргументи. Благодаря.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте, г-н Христов. Има общински съветник, който иска 

думата. Трябва първо да гласуваме дали да ви дадем думата и тогава. 



Много ви ... Изчакайте, много ви моля. Заповядайте г-н Христов. На 
микрофона, ако обичате за протокола.   

 
Павел ХРИСТОВ 
Казуса е обсъждан неколкократно и в комисии, и в публичното 

пространство. Давахме трибуна многократно и на директори, и на 
родители, и на ученици да си кажат мнението. Очевидно възможностите в 
момента са тези. Става въпрос за няколко месеца, да изчакаме 
законодателството да влезе в сила, което ще реши до някъде проблемите, 
които седят пред нас. Затова предлагам прекратяване на дебатите. Тая 
истерия трябва да се прекрати. Нито едното училище заслужава да бъде 
подложено на натиск, нито другото. Нека спрем с това безумие. 
Предлагам прекратяване на дебатите. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Трябва да гласуваме предложението за решение на г-н 

Павел Христов. Който е “за” прекратяване на дебатите, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 4; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
Г-жо председател, ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте д-р Митковски. Отрицателен вот.   
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Базитов. Надявам се, че 

мен ме познавате. Без никакви емоции, тъй като аз съм примерно ученик и 
на двете училища. Учил съм и в “Захари Стоянов”, завършил съм средно 
образование в Математическата гимназия. Този абсурд, до който се стигна 
днеска е от много години. И проблема не е в общинския съвет. Проблема е 
в администрацията, която не си направи труда, нямаше желанието да реши 
този въпрос, преди да стане вече ножа да е опрял в кокала. Благодаря.  

 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз на г-н Митковски. Заповядайте, г-н Базитов. Само ще 

помоля общинските съветници и г-н Базитов, да не си правите 
квалификации излишни.  

 
Коста БАЗИТОВ 
Не, само да кажа ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заради емоциите. 
 
Коста БАЗИТОВ 
..., че се познаваме с г-н Митковски. Не приемам оценката, която 

правите, че администрацията не си е свършила работата, заради това, 
защото Община Варна е първата община, която направи специална сесия 
за управлението на образованието и оптимизацията беше поставена на 
първо място в тази специализирана сесия. Изстраданата оптимизация, за 
която отново имаше гласувания “въздържали се” и “против”, завърши с 
това, че ще направим втори етап на оптимизацията. Желанието ни да 
намерим най-добри условия за всички варненски ученици продължава да 
стои и проблемите, които обсъждаме наистина имат отправна точка в 
законодателството. А не администрацията и упреците, които отправяте 
имат отново смея да го кажа – политически, но не и професионален 
аспект. В политически план – да, вероятно не сме били подкрепени, за да 
го решим. В административен план нямаме възможност на този етап това 
нещо да го направим, затова подкрепете ни. Когато излезе закона и вие ще 
ме видите отново, дай Боже, ако съм все още на този пост, ще ме видите 
отново ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Много моля за тишина.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Разбираема е, разбираема е тази реакция. Ще ме видите отново или 

мои колеги, които ще проследят действията на общинската администрация 
от 2000 г. и желанието да се реши казуса в кв. “Чайка”. Ще бъда по-
директен тогава, за да кажа защо не се е решавал този проблем и как се е 
решил. Но условията са такива, ние ги следваме, следваме законовите 
рамки и упреци, че администрацията не си е свършила работата отново 
казвам – могат да имат само политически ефект, който в крайна сметка се 
изразява през четири години. Благодаря.  

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря на г-н Базитов. Да се надяваме, че ще работим упорито, 

проблемите да бъдат решени. Много Ви моля г-н Митковски, не влизайте 
в ... Преминаваме към следващото.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА  
 
380-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо № РД12003242ВН-001/27.04.2012 г. от СД на „Паркинги и гаражи – 
Варна” ЕАД и съгласно раздел ІV, чл. 2б от договор № Д-9-
9200/709/22.05.2009 г., Общински съвет – Варна прекратява правото на 
ползване, учредено на „Паркинги и гаражи – Варна”ЕАД, със седалище и 
адрес на управление гр.Варна, бул. „Съборни” 19А, ЕИК 200472647 с 
решение № 1226-7, взето по Протокол № 14/01, 02.04.2009 г. на Общински 
съвет – Варна, по отношение на имот – частна общинска собственост, 
описан в т.5 от решението, а именно: бул.”Цар Освободител - УПИ ХІІІ 
– „Паркинг”,  кв.682 по плана на ІІ-ри п.р на гр.Варна, представляващ 
земя с площ от 4 500 кв.м. – предмет на АОС № 1180/31.05.1999 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме в режим на 

гласуване ... Заповядайте.  
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-жо председателстваща, господа общински съветници. Аз 

приветствам такова едно решение на кмета, защото целия ми 
професионален път е минал в тази болница и за кратко време бях и 
директор на болницата, и много добре познавам проблема. Отдаването на 
този паркинг на болница “Св. Анна” ще облекчи много пропускателния 
режим в тази болница и ще помогне на управлението на болницата да 
поддържа нужния ред за едно здравно заведение. Така че го подкрепям. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря на г-жа Петкова. Някакви други мнения и съображения? 

Няма. Преминаваме в режим на гласуване.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
Колеги, второто решение също е свързано със “Св. Анна”.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Чакай, не съм обявила решението.  
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА  
Не, аз само казвам.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Да.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Да е честит паркинга на “Св. Анна”.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
                     
381-16. 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, по предложение на 
общинския съветник Валентина Вичева Софрониева и ПК „Собственост и 
стопанство”, и във връзка с писмо на Изпълнителния директор на МБАЛ 
„Света Анна - Варна” АД д-р Веселин Николов с изх.№ ОС 
12000507ВН/10.05.2012г., и писмо – съгласие от членовете на Съвета на 
Директорите на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД  с № РД 12003242ВН-
001/27.04.2012г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно вещно 
право на ползване на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД, ЕИК 000090019, 
върху ПИ с идентификатор 10135.2557.331, НТП – за паркинг, с площ от 4 
498 кв.м., находящ се в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, 
собственост на Община Варна съгласно АОС № 1180 от 31.05.1999г., и 
ПИ с идентификатор 10135.2557.321, НТП – за обект комплекс за 
здравеопазване, площ 350 кв.м., стар номер 5570321, находящ се в 
гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, собственост на Община Варна 
съгласно АОС № 1246 от 24.06.1999г., за здравни дейности в рамките на 
предмета на дейност на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД като лечебно 
заведение по ЗЛЗ.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на  МБАЛ „Света 
Анна - Варна”  АД,  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 
описания имот. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Преминаваме в режим на 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 



Валентина СОФРОНИЕВА  
                     
382-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. З от 

ЗОС и чл. 15, ал. З от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 11-5300/21/02.04.2012г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ДП “Пристанищна 
инфраструктура”  с ЕИК 130316140 имоти – частна общинска 
собственост, представляващи ПИ 10135.5012.198, с площ 240 (двеста и 
четиридесет) кв.м., съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрален 
регистър на район “Аспарухово” в гр.Варна, м. “Манол чешме” - 
собственост на Община Варна съгласно АОС № 6470/2011 г., 
вписан в СВ - Агенция по вписванията Варна на 20.06.2011 г., том 
XXXVII, № 103, вх.регистър 13039, дело 7884 и ПИ 000113 с площ 
2116 (две хиляди сто и шестнадесет) кв.м., находящ се в м. 
“Куванлъка”, землището на с.Каменар -собственост на Община 
Варна съгласно АОС № 6612/2011 г., вписан в СВ – Агенция по 
вписванията Варна с вх.рег.№ 22368/07.10.2011 г., Акт № 174, том 
1.ХШ, дело № 13525. 

Безвъзмездното управление се предоставя на ДП “Пристанищна 
инфраструктура” за срок от 5 (пет) години. Имотите ще се ползват за 
цели, свързани с предмета на дейност на предприятието, а именно: 
Изграждане на радиорелейни базови станции и разполагане на радио 
навигационни съоръжения за управление на корабния трафик. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление с ДП 
„Пристанищна инфраструктура”  с ЕИК 130316140. 

 
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  
                     
383-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ Д-5-
9200/401/03.04.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
сключен Анекс към Договор № Д 5-9200(401)/05.05.2005 г.  като 
текстът в т. 1 от  Раздел І „Предмет на Договора” : “Община Варна 
предоставя за образователни  нужди на НУ „Васил Левски”  безвъзмездно 
за управление имот – публична собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 



„Аспарухово”, ул. „Найчо Цанов” № 14, 28 п.р., кв. 70 представляващ земя 
с площ 5 030 кв.м. и училищна сграда със  ЗП 2195 кв. м, кухня-столова 
със ЗП 99 кв.м., котелно (пристройка) със ЗП 17,60 кв.м. и тоалет с ЗП 18 
кв.м., предмет на АОС 1878/08.09.2000 г” се заменя от текста: “Община 
Варна предоставя за образователни нужди на НУ „Васил Левски” 
безвъзмездно за управление имот – публична собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Найчо Цанов” № 14, 28 п.р, представляващ ЗЕМЯ И 
СГРАДА: 

• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5504.196 /десет 
хиляди сто 

тридесет и пет .пет хиляди петстотин и четири.сто деветдесет и 
шест/, с площ 4986 /четири хиляди деветстотин осемдесет и шест/ кв.м; 

• СГРАДА с идентификатор 10135.5504.196.5 /десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.сто деветдесет и шест.пет/, 
със застроена площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м.; Етажност – 3 /три 
/ етажа и подземен етаж, предмет на АОС 6780/06.02.2012 г”. 

Всички останали клаузи, на договор № 5-9200(401)/05.05.2005 г.  
остават в сила. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения тук колеги? Не виждам. За тези пред залата, ще 

помоля да заемат местата си. Колегите, които са пред зала.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
                     
384-16. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 1, и 

ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № ОС 12000337ВН/18.04.2012г., Общински съвет – 
Варна прехвърля от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” и включва във фонд “РЕЗЕРВЕН”  следните 
жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Ж.к. „Възраждане“ 19 1 3 7 6832/2012г. 
2. Ж.к. „Младост“ 106 9 4 20 1835/2000г. 



от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”във фонд “ВЕДОМСТВЕН”  следните жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Бул. „Цар Освободител“  № 88 3 В 5 14 6148/2010г. 
2. Бул. „Цар Освободител“  № 88 3 В 6 15 6149/2010г. 
От фонд „ВЕДОМСТВЕН“ във фонд “РЕЗЕРВЕН”  следното жилище: 

№ Адрес Бл.   Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Ж.к. „Вл 

Варненчик“ 
307 2 1 22 1920/2000г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да бъде изготвен списък на 
лицата, настанени в горепосочените жилищата, който да бъде предоставен 
на Общински съвет – Варна в срок до следващото заседание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли съображения тук колеги? Д-р Петър Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз така вдъхновиха ме думите на заместник кмета 

г-н Базитов. Аплаузи и най-вече аргументи. Тук не виждам аргументите за 
прехвърлянето на тези жилища. Значи от фонд “Резервен” всъщност тези 
жилища се раздават в районните кметства. Т.е. от жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди. А фонд 
“Ведомствен” и фонд “Резервен”, те се разпределят от администрацията. 
Имаше един случай за фонд “Ведомствен”, когато гласувахме целево и 
бяха представени аргументи, че този апартамент би трябвало да послужи 
за мисля, че за някакъв доктор или за някакво медицинско лице, което 
така и така да бъде. Сега тука виждам, че два апартамента, които се 
намират на “Цар Освободител” новите, отиват във фонд “Ведомствен”, 
нали. Мисля, че е редно да ни се обясни какви са аргументите, за кого са 
тези апартаменти, кой ще се настанява в тях? След това от фонд 
“Резервен” пак мърдаме два апартамента във “Възраждане” и в 
“Младост”, които също единия май е общинска собственост от 2012 г. 
Нали не знам дали е нов или се намира в тази новата жилищна сграда. 
Нали, все пак да видим кой живее там, има ли някой настанен, какви са 
така намеренията. И виждаме, че от “Владислав Варненчик” от фонд 
“Ведомствен”, явно той не трябва на някой ведомствен служител, отива 
във фонд “Резервен” за лица с това. Аз предлагам тази точка да я 
отложим, да й се приложат аргументите и другия път пак да я гледаме, за 
да разберем за какво става въпрос. Предложението ми е да я отложим. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Готови са с аргументите, нека да ги чуем.  



Валентина СОФРОНИЕВА  
Г-жа Трендафилова е тук, защото да отлагаме?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Трендафилова, има въпрос. Казали сме й да се подготви, да 

видим дали ще ви удовлетвори. Слушат внимателно и тези пред зала. 
Заповядайте.  

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми съветници. Това е рутинна 

процедура, която се провежда във връзка с жилищния фонд на общината. 
Знаете апартаментите се разпределят съобразно нуждите в съответните 
фондове. За фонд “Резервен”, там отговаря дирекцията на доц. Маринчева 
и има многобройни молби и сигнали за необходимостта от попълването на 
този фонд. На тях се предават и ключовете след взимане на решение от 
Общински съвет за прехвърлянето на съответния апартамент в този фонд. 
По отношение на акта за общинска собственост, че е от 2012 г. – това е 
процедура, която се налага от кадастралната карта, да се съставят нови 
актове по новите схеми, които се издават от тази служба. Не е във връзка, 
че имаме придобита нова собственост. След прехвърлянето във фонд 
“Резервен”, ресорната комисия ще вземе решение на база на постъпилите 
молби, кой да бъде настанен там. Не ми е известно в момента да се ползва 
от някакво лице. Същото е положението и за фонд “Ведомствен”, след 
като вземе Общински съвет такова решение ключовете се предават на 
главния секретар, който е председател на комисията, която се разпорежда 
с фонд “Ведомствен”.          

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев, би трябвало да е доволен, но да чуем оттегля ли своето 

предложение или иска допълнително уточняване.   
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Е ми не го оттеглям, защото до колкото разбрах доц. Маринчева има 

нещо в предвид и главния секретар г-н Куликов също има нещо в предвид. 
Мисля, че биха могли да дойдат и да кажат за какво точно става въпрос. За 
кои лица нали, предполагам. Защото аз също ще кажа, че в районните 
кметства също има много молби, които стоят и чакат за граждани с 
установени жилищни нужди да бъдат настанени. Нали предполагам, че и 
това е така. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това не е наш ангажимент да ... Заповядайте, д-р Станев. Там нали 

си има комисии, които ... 



Петър ЛИПЧЕВ 
Искам да гласуваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да осигурим жилища за дадените фондове.   
 
Янко СТЯНЕВ 
Значи първото нещо. Уважаеми г-н председател, прехвърлянето в 

жилищен фонд за настаняване под наем и включването във фонд 
“Резервен” има за цел само едно: горе има постъпили над 40 молби. 
Мисля, че шест или седем са включително за деца инвалиди. Явно е, че не 
могат да достигнат жилищата. Но има тежки случаи, за които трябва да се 
вземат спешни мерки. Значи аз примерно знам за три такива случая. И 
примерно бих запитал защо са само две жилища. Това по принцип е при 
фонд “Резервен”. Не знам кой какво има в предвид. Има специална 
комисия, която решава въпросите на база на специални изисквания. И 
разбира се, по-нататъка при настаняването бихме поискали информация 
да ни се докладва какъв е случаят и кой от най-тежките случаи са 
направени. При втория случай, при от фонд “Ведомствен” в жилищни 
настанявания във фонд “Ведомствен”, това става въпрос за служители на 
общината. Отново трябва просто ... Аз разбирам неудобството, че не е 
дошъл тука някой да стане сега и да каже има 92 молби на крайно 
нуждаещи се от общинската администрация, от тях искаме да съхраним 
тия пет – шест, нямаме пет – шест жилища, имаме две жилища, в които да 
настаним. Както беше за професорите и за другите хора. Това е 
проблемът. Но така или иначе за “Владиславово” е ясно, че за какво става 
въпрос. По същия начин, като горна схема. Така че аз предлагам да 
гласуваме това нещо и едновременно с това гласуване да изискаме от, и от 
дирекцията на доц. Маринчева и от комисията, която има за цел да 
настанява ведомствения фонд, доклад следващия път кои са хората, които 
са настанени. С това допълнение, което мисля, че е искането на д-р 
Липчев. Да. Да, да. И ведомствената комисия и комисията при доц. 
Маринчева. Да дойдат следващия път да кажат и тогава ще стане ясно. 
Настанили сме тука детенце с ... Да не казвам.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев, да видим какво става с неговото процедурно 

предложение.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Значи моето изказване беше провокирано, няма да употребя 

скандални публикации, а публикации в медиите за, нали имаше там за 
раздаване на апартаменти по центъра, по тук - таме на разни хора, които 



примерно нямали достатъчно причини да бъдат настанени. И заради това 
просто, нали карайки ни, всъщност ние сме хората, които взимаме 
решение и на чиято съвест така поемаме този товар. Нали да определим 
кой ще бъде настанен и кой ще ползва даденото жилище при толкова 
много желаещи. И подкрепям това, което каза и г-н Станев. Към това 
предложение, на следващото заседание да има доклад от съответните 
председатели на двете комисии, на доц. Маринчева и на г-н Куликов, кои 
са лицата, които са настанени в тези жилища. И нега е с аргументи 
разбира се. Както каза г-н Базитов, аргументи. А пък нека аплаузите 
останат тогава за администрацията. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, да изгласуваме това процедурно предложение. Искате да го 

допълните ли? Д-р Бояджиев, заповядайте.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Точно да се добави, като процедурното предложение да се добави, 

като решение на общинския съвет.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да, да.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да бъде изготвен доклад, кои именно са били настанени във фонд 

“Резервен” и “Ведомствен”. Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте оформеното процедурно предложение тръгнало от д-р 

Станев, през д-р Липчев, д-р Бояджиев. Решението да бъде допълнено с 
текста след настаняването на лицата администрацията да информира 
общинския съвет кои са настанените лица. В тази връзка, който е съгласен 
с процедурното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Искате да изчете окончателния вариант на предложението ли? 

Колеги, гласуваме предложението с току що приетото процедурното 
предложение, касаещо за информация в посока, какви са настанените 
лица.  

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

отсъстващи - 9, предложението се приема. 



Следващото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
                     
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 2 и 

ал. 4 от ЗОС, чл. 45, ал. 1от НРПУРОИ и чл. 56 от ЗС, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ОС 12-
9302/45/17.04.2012 г. и по предложение на Андрей Василев – общински 
съветник, Общински съвет – Варна: 

• Одобрява пазарна оценка на възмездното право на ползване за 
срок от 10 (десет) години върху недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 
(деветстотин и пет) кв.м. - предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г. в размер 
на 120 000 лева, без включен ДДС. 

• Учредява възмездно право на ползване на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД, с адрес на управление бул. “Момина чешма” 10, 
ж.к. „Дружба” 2, гр. София върху недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 
(деветстотин и пет) кв.м. – предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г на 
стойност 120 000 лева, без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД за срок от 10 (десет) години, считано от м.01.2008 г., 
като имотът да не се ползва за платен паркинг. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за възмездно право на ползване върху 
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Колеги, само искам да ви припомня на всички, на комисията по 

“Собственост” се взе решение, имаше второ предложение, което беше 
гласувано да го предложа на сесия и сумата, стойността да бъде не 62 хил. 
лв., а 120 хил. лв. Тъй като това г-н председател, това предложение е 
второ, би следвало то да се гласува първо на сесия. Ако нямате нищо 
против.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Петър Липчев. 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, само ще припомня дебатите на комисията. 

Всъщност там бяха предложенията 8 на 8 гласа. Това е следващото 
предложение. Става въпрос, че след като разделихме на месеците това, 
което предложението на “Макдоналдс” – те искат да плащат по 50 ст. 
тротоарно право на месец. За сведение, в същия район тротоарното право, 
търговците останалите, които заплащат са 22, 50 лв. на месец. И на 
комисията ние предложихме всъщност “Макдоналдс” да заплаща поне 1 
лв. на месец. Нека да бъде 22, 5 пъти по-ниско. А не 45 пъти по-ниско. И 
даже това предложение на колегата Андрей от “Нашия град”, което е за 
120 хил. лв. и което събра също толкова гласа. Според мен не справедливо 
едни търговци да плащат по 22, 50 лв., а други като “Макдоналдс”, които 
се ползват от 2008 г. всъщност тази земя или това тротоарно право, да 
плащат по 50 ст. на месец. Нека да си платят по 1 лв. на месец и цената да 
бъде 120 хил. лв. на месец. Това са аргументите. Пак се връщам на 
аргументите. Това са нашите аргументи за 120 хил. лв. на месец. В крайна 
сметка Община Варна ще получи тези пари и ще ги разходва мисля по-
рационално. Благодаря ви.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА  
Г-н председател, само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушам.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
... да уведомя колегите, че всъщност следващото предложение, което 

е на Андрей Василев е това, което ви казах за 120 хил. лв. и затова 
предложих. То е идентично с това, което изчетох, за да не ви губя времето, 
затова не го изчитам. Ако искате и него да ви изчета. Аз не възразявам, но 
предложих на Андрей Василев да се гласува най-напред, тъй като е второ 
по ред предложено. Ето самия той нека да си направи предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
До колкото разбирам първо ще се гласува моето предложение, като 

второ. Затова искам да добавя още нещо към него освен, че сумата ще 
бъде 120 хил. лв. без ДДС имотът да не се ползва, като платен паркинг. Да 
бъде дописано в това мое предложение.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
То го има това.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Не, във второто го няма. Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
А, във второто го няма. ... Колеги, процедурно предложение от 

Андрей Василев към предложението, което ще гласуваме първо, касаещо 
120 хил. лв. без ДДС за възмездното право на ползване. Точката 
възмездното право на ползване се учредява на “Макдоналдс” за срок от 10 
г., считани от месец януари. Добавяме текста имота да не се ползва като 
платен паркинг. Правилно ли Андрей съм те разбрал? ... Е ми те ще 
забравят хората ... Павел Христов, Теодора Трендафилова.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Ако в действително разликите в цените, които колегата Липчев 

изнесе са толкова фрапантни, нека сумата да е 180, а не 120. Естествено, 
ако г-жа Трендафилова обоснове цената, която е внесена ще си оттегля 
предложението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Теодора Трендафилова. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Във връзка с направените изказвания, искам да внеса едно 

разяснение, на каква база е направена тази оценка и че в случая не могат 
да се правят нали такива прости аритметики, тъй като в случая не е 
приложимо тротоарното право и това, за което се ползва в момента 
общинския имот не е за стопанска дейност. Там не се развива търговия, не 
се печели от паркинга, той се ползва от гражданите на Варна, всички 
желаещи там да спрат автомобилите, да паркират, да отидат до банката, да 
отидат до жилищната кооперация, да отидат до “Булсат” да си платят 
таксата. И по никакъв начин не са ограничени да влязат единствено и само 
в “Макдоналдс”. И в тази връзка исках да разясня на съветниците, че това 
сравнение за 50-те стотинки, просто не може да бъде приложено. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Един въпрос имам аз към г-жа Трендафилова. Кажи на български, 

ако не го приемем това решение, няма да влязат никакви пари. Правилно 
ли разбрах? 

 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Да, точно така. На практика ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Значи ние имаме възможност да обмислим варианта дали да 

продължаваме от там да не вземаме никакви средства или все пак да 
вземаме някакви средства за гражданите. За това става въпрос. Всичкото 
другото можете да кажете и 500 хил. лв. Правилно ли е Теодора? 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Да, абсолютно правилно и поддържам това становище на 

председателя.  
     
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов, д-р Бояджиев.  
 
Павел ХРИСТОВ  
Благодаря за отговора. При така направената обосновка, изтеглям си 

предложението за 180 и се присъединявам към предложението на колегата 
за 120. Но с изричната му корекция за паркинга, тъй като това, което г-жа 
Трендафилова не е съвсем вярно. Целия паркинг е опасан с табели, на 
които пише изрично, че след втория част паркинга се заплаща и че е за 
ползване само на клиенти.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реално не взимат пари. Благодаря на Павел Христов, д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Всъщност табелките са седем и казват, че ... Аз живея на 150 метра 

от това място и точно мога да кажа текста, че са само за клиенти на 
“Макдоналдс” и за всеки час се плащат по два лева. Ако не си клиент на 
“Макдоналдс”, което го доказваш с касов бон. Така. Така че, нека да 
прозвучават нещата такива, каквито са. Хубаво е да влязат в общината 
повече пари и нека те да са 120 хил., въпреки че и това пак е компромис, 
защото, ако се замислим и погледнем исторически как се развиват нещата 
– дълго време ползвано без пари и не случайно. Някъде другаде са 
отивали тези по 120, по 120 и така. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Колеги, процедурното предложение на 

Андрей Василев към текста, който ще гласуваме да бъде добавено това 
уточнение да не се ползва имота, като платен паркинг. Който е съгласен с 
процедурното предложение на Андрей Василев, моля да гласува.  



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Гласуваме вторият текст, който ви е раздаден, където възмездното 

право на ползване е в размер на 120 хил. лв. без ДДС. Колеги .. Текста, ако 
искате да го изчетем отново. ... Текстът е същият, от 2008 г. ... 
Софрониева, я го прочети за годината. Чети, чети, това ни е работата.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА  
Колеги, всички имате текстовете пред вас.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Годината само да видим.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Възмездното право на ползване се учредява на “Макдоналдс 

България” ЕООД за срок от 10 години, считано от месец януари 2008 г. ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Вписан е текстът, намерихме го. От 2008 г. Други 

въпроси колеги? ... 10 години.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Нали го прочетох. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Щяхме да го прочетем до сега Софрониева. Айде моля те го 

прочети, защото ... Четем предложението колеги.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА  
                     
385-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 45, ал. 1от НРПУРОИ и чл. 56 от ЗС, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ОС 12-
9302/45/17.04.2012 г. и по предложение на Андрей Василев – общински 
съветник, Общински съвет – Варна: 

• Одобрява пазарна оценка на възмездното право на ползване за 
срок от 10 (десет) години върху недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 
(деветстотин и пет) кв.м. - предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г. в размер 
на 120 000 лева, без включен ДДС. 



• Учредява възмездно право на ползване на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД, с адрес на управление бул. “Момина чешма” 10, 
ж.к. „Дружба” 2, гр. София върху недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 
(деветстотин и пет) кв.м. – предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г на 
стойност 120 000 лева, без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД за срок от 10 (десет) години, считано от м.01.2008 г., 
като имотът да не се ползва за платен паркинг. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за възмездно право на ползване върху 
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че всичко го изчетохме, както трябва да бъде. Колеги, 

отиваме на поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
386-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 

3 от ЗОС, във връзка с решение по т.5, протокол № 23/ 03.05.2011 г. на 
ЕСУТ при Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ РД 11-94.К/191/24.11.2011г., Общински съвет – Варна обявява за частна 
общинска собственост тупик с площ от 52,00 кв.м., съставляващ част от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2508.9508, по кадастрална карта на 
гр. Варна - публична общинска собственост на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 
от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от 
Закона за пътищата, същият приобщен към проекто УПИ ХХІ-48, кв.4, по 
плана на с.о. “Сотира”, съгласно изготвена скица-предложение на 
основание чл.135, ал.2 от ЗУТ за допускане изработване проект за ПУП. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли въпроси? Няма. Поименно е гласуването. За колегите пред 

зала, 34 гласа трябват за това решение.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 



Следващите точки са анблок, колеги. Ще ви помоля да се 
концентрираме. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги следващите точки, които ще изчета са до ж.к. “Младост”, ул. 

... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев поиска думата. Процедурно.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, във връзка с не тази точка, която сме гласували, за 

“Макдоналдс”, където става въпрос. Тогава на комисията една след друга 
беше и право на строеж, защото има ... 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
То е по-нататък ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
... Чакайте само за момент. Искам едно съображение да изкажа. Има 

съмнение, че понеже те предложили 62 хил. ние като им предложим 120, те 
няма да платят. Това било. Така. Но те искат и нещо друго, което им 
гласувахме, това е т. 35 – да им учредим право на строеж, което пак ги 
касае. И аз предлагам да обвържем двете точки след плащане на сумата по 
първата, тогава да им бъде учредено правото на строеж. Това е т. 35. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това в точката ще ни опресните. Да не ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Просто исках да ви обърна внимание, защото някой може да 

отсъства, може да мине и т.н. Така че това е редно да го направя. Ако го 
пропуснем, нека председателката на комисията да го има в предвид. В 
крайна сметка защитаваме интересите на общината. Трябва да вкараме 
пари, както каза г-н Станев. В крайна сметка, така че значи мангизи 
трябват тука. Да. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е оперативност и професионализъм. Няма го г-н Костадинов да 

види какво правим. Четем поредица от точки колеги, които ще бъдат 
анблок. Вчера приехме гласуването, мисля до 19 поредна. Така че бъдете 
внимателни, това което се чете. Да не четем пак. Благодаря.  

 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
387-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 

2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 27993/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 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 
297,50 м2 ид. части от УПИ І-253,254, целия с площ от 605 м2,съгласно АОС 
№ 6286/2010 г., находящ се в с. Каменар, ул. „Липа” № 2,4, в размер на 3 
055 (три хиляди и петдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 - 10,27 (десет лева и двадесет и седем стотинки) 
лева на Юлияна Ангелова Минчева. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

388-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО 16765/27.01.2012 г., Общински съвет – Варна, 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 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: 

- за УПИ Х-273 с площ 650 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Р. 
Панчелиев” № 21 в размер на 20 640 (двадесет хиляди шестстотин и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
31,75 (тридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

-  за УПИ ІХ-273 с площ 640 м2, находящ се в с. Тополи, ул. 
„Лоза”  в размер на 20 310 (двадесет хиляди триста и десет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2- 31,73 (тридесет и един 
лева и седемдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС, на Руска 
Панайотова Панайотова, Панайот Йорданов Кирилов и Виолета 
Йорданова Колева, при равни квоти. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 



389-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 
2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 37907/31.01.2012 г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, 
представляващ 17,7898 % или 103,41 м2  ид. части от ПИ с идентификатор 
№ 10135.1507.78 целия с площ 591 м2, с административен адрес гр. 
Варна, ул. „Иван Вазов” № 41-43 , при граници на имота: ПИ № 
10135.1507.81; ПИ 10135.1507.278; ПИ 10135.1507.311; ПИ 10135.1507.77; 
ПИ 10135.1507.76 на Валентин Железов Алексиев, Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на 
имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 17770 (седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 171,84 (сто 
седемдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6540/08.08.2011 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

390-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
пр. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ ЗАО 17194/03.02.2012 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт - 
оценител, с която е определена пазарна стойност в размер на 52 850,00 
(петдесет и две хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 
10135.3515.295 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет. двеста деветдесет и пет) с площ 150,00 (сто и петдесет) кв. м., 
находящ се в гр.Варна, ул. „Младежка” № 22 (двадесет и две), район 16 
(шестнадесет), кв. 25 (двадесет и пет), при пазарна стойност, без включен 
ДДС на 1,00 (един) кв.м. възлизаща на 352,33 (триста петдесет и два лева 
тридесет и три стотинки) лева, във връзка с извършване на продажба на 
описания недвижим имот на Елка Герчева Алексиева, на основание чл. 35, 
ал.3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3339/28.08.2005 г. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 

391-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
пр. 2 от ЗОС, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 17194/03.02.2012г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 
от НРПУРОИ на Община Варна а именно: продажба на недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ 70,40 /седемдесет цяло и 
четиридесет стотни/ кв.м. ид.части от 180,50 /сто и осемдесет цяло и 
петдесет стотни/ кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор № 
10135.3515.495 /десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин деветдесет и пет/ целия с площ 363 /триста 
шестдесет и три/ кв.м., с административен адрес гр.Варна, ул. 
“Милосърдие” № 17 /седемнадесет/, район 16 /шестнадесет/, кв.40 
/четиридесет/, при граници на имота: ПИ № 10135.3515.496, ПИ № 
10135.3515.497, ПИ № 10135.3515.509, ПИ № 10135.3515.494 и ПИ № 
10135.3515.462, Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот както следва: 

- за Еленка Калунова Георгиева с право да закупи 32,49 /тридесет и 
две цяло четиридесет и девет стотни/ кв.м. ид.части възлизащи на 10 
489.72 /десет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева седемдесет и 
две стотинки/ лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1,00 /един/ 
кв.м. възлизаща на 322.86 /триста двадесет и два лева осемдесет и шест 
стотинки/ лева, без включен ДДС. 

- за Добри Калунов Христов с право да закупи 37,91/тридесет и 
седем цяло деветдесет и една стотни/ кв.м. ид.части възлизащи на 12 
239.62/ дванадесет хиляди двеста тридесет и девет лева шестдесет и две 
стотинки/ лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1,00 /един/ 
кв.м. възлизаща на 322,86 /триста двадесет и два лева осемдесет и шест 
стотинки/ лева, без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5611/31.03.2009г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 



392-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ ЗАО 37945/05.03.2012г., Общински съвет – Варна, 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 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  с площ  от 50 м2 
идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.401 целия 
с площ 163 м2, съгласно АОС № 5394/04.12.2008 г., находящ се в  гр. 
Варна, ул. „Елин Пелин” № 40 в размер на 10 330 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1м2 - 206,60  лева, без включен ДДС, на Зоя 
Петрова Никифорова и Илияна Владимирова Георгиева при квоти: 

 - за Зоя Петрова Никифорова -  37,50  м2 идеални части от ПИ № 
10135.3515.401 на стойност  7 747,50  лева, без включен ДДС. 

- за Илияна Владимирова Георгиева – 12,50 м2 идеални части от 
ПИ № 10135.3515.401 на стойност  2 582,50 лева, без включен ДДС. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

393-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
пр. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ ЗАО 35076/05.03.2012г., във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС, 
по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Община Варна, а именно продажба на 
недвижим имот частна общинска собственост представляващ 120 кв.м. 
идеални части от ПИ  № 10135.5503.96, целия с площ 240 кв.м и с 
административен адрес, гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. „Розова долина” 
№ 28, подрайон 28, при граници: ПИ  № 10135.5503.160, ПИ № 
10135.5503.256, ПИ № 10135.5503.137, ПИ № 10135.5503.138, ПИ № 
10135.5503.143 и ПИ № 10135.5503.159,  на Михаил Николов Ганчев, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от 
лицензиран оценител на имоти, с която е определена пазарната стойност 
на гореописания имот в размер на 11 000 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 91,66 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5653 / 22.04.2009 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 



394-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пр.2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО 25849/03.04.2012г., във връзка с реализиране 
на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3  от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ 60 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.3512.75, 
целия с площ 304 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. 
„Младост", ул. „Мечтание" , при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.3512.76, ПИ с идентификатор 10135.3512.80, ПИ 
с идентификатор 10135.3512.68, ПИ с идентификатор, 10135.3512.42 на 
„Лечев 85" ООД, ЕИК 103564812, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ж.к. „Чайка" 13, вх. Г, ет. 3, ап. 30, представлявано от Тодор 
Славов Лечев, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 15 300 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 255 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 6770/06.02.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности,  необходими  за  правилното и 
законосъобразно извършване  на разпоредителната сделка. 

 
Колеги до тук. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Няма. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, последващите седем предложения, които са на едни и същи 

основания.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следват нови седем предложения, които вчера подкрепихме да 

бъдат гласувани анблок. Ще помоля за внимание, да не четем повторно. 
Заповядай.  

 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
395-16. 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 № РД-5-94.С/157/21.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, по акт за частна общинска собственост № 6407/09.05.2011г., 
представляваща 73,50 /седемдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м. 
ид.части от ПИ с идентификатор 10135.1505.271 /десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.двеста седемдесет и едно/, по КК и 
КР на район „Приморски”, гр.Варна, целият с площ 224,00 /двеста 
двадесет и четири/ кв.м., в размер на 34 000,00 /тридесет и четири хиляди/ 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1кв.м. – 462,58 
/четиристотин шестдесет и два лева петдесет и осем стотинки/ лева, без 
включен ДДС. 

395-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, пр.2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2011г.” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД-5-94.С/157/21.11.2011г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и 
от друга страна Стефан Маринов Стоянов, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се гр.Варна, ул.”Г.С.Раковски” № 54, 
представляващ 73,50 /седемдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м. 
ид.части от 10135.1505.271 /десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и пет.двеста седемдесет и едно/, по КК и КР на район 
„Приморски”, гр.Варна, целият с площ 224,00 /двеста двадесет и четири/ 
кв.м., при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.1505.58, 
10135.1505.230, 10135.1505.8, по одобрената пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 
собственост № 6407/09.05.2011г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

396-16. 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 
изх.№ ЗАО 40387/27.01.2012г., 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 146 (сто четиридесет и шест) м2 ид. части от 
Поземлен имот с идентификатор  ПИ 10135.5505.312 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и дванадесет) целия с 
площ 296 (двеста деветдесет и шест) м2, с административен адрес, гр. 
Варна, ул. „Георги Велчев” № 4, в размер на 14 500 (четиринадесет 
хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без 
ДДС на 1 м2, възлизаща на 99,32 (деветдесет и девет лева и тридесет и две 
стотинки) лева. 

 
396-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

2 от ЗОС, чл. 33, пр. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 
40387/27.01.2012г., Общински съвет – Варна решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
СМАРАЙДА ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Георги 
Велчев” № 4, представляваща 146 (сто четиридесет и шест) м2 ид. части 
от ПИ 10135.5505.312 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.триста и дванадесет) целия с площ 296 (двеста деветдесет 
и шест) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5505.311 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и единадесет), ПИ № 
10135.5505.305 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста и пет), ПИ № 10135.5505.313 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и тринадесет), ПИ № 
10135.5505.314 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста и четиринадесет), ПИ № 10135.5505.315 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и петнадесет) на 
съсобственика СМАРАЙДА ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6409/16.05.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 14 500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева, без включен 
ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

397-16. 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 № ЗАО 13243/31.01.2012 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 13 (тринадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор ПИ 10135.4504.273 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и три) целия с 
площ 423 (четиристотин двадесет и три) м2, с административен адрес, гр. 
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 14, в размер 
на 700 (седемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без 
ДДС на 1 м2, възлизаща на 53,85 (петдесет и три лева и осемдесет и пет 
стотинки) лева. 

 
397-16-1. 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 на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
13243/31.01.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
РАДОСЛАВ ХЮСЕИН МЕХМЕД, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 14 представляваща 13 
(тринадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.4504.273 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.двеста седемдесет и три) целия с площ 423 (четиристотин 
двадесет и три) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.4504.259 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста 
петдесет и девет), 10135.4504.272 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и две), ул. „Антон Франгя”, 
10135.4504.274 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.двеста седемдесет и четири), 10135.4504.275 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и пет) 
на съсобственика РАДОСЛАВ ХЮСЕИН МЕХМЕД. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5364/2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 700 (седемстотин) лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

398-16. 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 изх.№ ЗАО 11279/27.01.2012г., 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 211 (двеста и единадесет) м2 ид. части от Поземлен 



имот с идентификатор ПИ 532 (петстотин тридесет и две) целия с площ 1 
011 (хиляда и единадесет) м2, с административен адрес, гр. Варна, с.о 
„Сълзица”,  в размер на 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 30,33 
(тридесет лева и тридесет и три стотинки) лева. 

398-16-1. 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 на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 
11279/27.01.2012г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
АНКА ИВАНОВА ТРЪПКОВА, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Сълзица”,  
представляваща 211 (двеста и единадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор ПИ 532 (петстотин тридесет и две) целия с площ 1 011 
(хиляда и единадесет) м2, при граници на имота: ПИ № 531 (петстотин 
тридесет и едно), път, ПИ № 553 (петстотин петдесет и три) на 
съсобственика АНКА ИВАНОВА ТРЪПКОВА. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5583/24.02.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

399-16. 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 № ЗАО 52599/31.01.2012 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, 141 (сто четиридесет и един) м2 идеални части от ПИ № 2785 целия 
с площ 741 (седемстотин четиридесет и един) м2, с административен адрес 
гр. Варна, с.о „Боровец – север”,  в размер на 4 300 (четири хиляди и 
триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 30,50 
(тридесет лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

 
399-16-1. 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 на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
52599/31.01.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 



Иван Иванов Иванов и Станка Русева Иванова, чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Боровец – север” , 141 (сто четиридесет и един) м2 идеални части от ПИ 
№ 2785 целия с площ 741 (седемстотин четиридесет и един) м2, при 
граници на имота: ПИ № 587 (петстотин осемдесет и седем), ПИ № 586 
(петстотин осемдесет и шест) и път на съсобствениците Иван Иванов 
Иванов и Станка Русева Иванова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5501/13.01.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 4 300 (четири хиляди и триста) лева, без включен ДДС на 
Иван Иванов Иванов и Станка Русева Иванова, при равни квоти. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Завърших ме колеги. Въпроси? Мнения? Не виждам. Поименно 

гласуване.  
Няма да се сърдя на Софрониева, че ще ме накара още веднъж да 

чета. Забравила е две предложения от така приетите за гласуване анблок.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Просто беше до Боровец ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще ги изчетеш наново, аз ще чета тука да тренираме имена.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание ..... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чакай, бързаш.   
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Четем останалите две предложения от анблока. Заповядай.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
400-16. 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 с № ЗАО 7755/21.11.2011 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 237 (двеста тридесет и седем) м2 идеални части от 
УПИ ХV-106 (петнадесет – сто и шест) целия с площ 1 244 (хиляда двеста 
четиридесет и четири) м2, с административен адрес с. Звездица, ул. 
„Вега” № 1, в размер на 7 300 (седем хиляди и триста) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 /един/ м2, възлизаща на 30,80 
(тридесет лева и осемдесет стотинки) лева. 

 
400-16-1. 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 на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
7755/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес с. Звездица, ул. „Вега” № 1 
представляваща 237 (двеста тридесет и седем) м2 идеални части от УПИ 
ХV-106 (петнадесет – сто и шест) целия с площ 1 244 (хиляда двеста 
четиридесет и четири) м2, при граници на имота: ул. „Вега”, ПИ 105 (сто и 
пет), ПИ 110(сто и десет), ПИ 109 (сто и девет), ПИ 108 (сто и осем), УПИ 
ХІV –общ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5266/20.10.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 7 300 (седем хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

401-16. 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 изх.№ ЗАО 21727/31.01.2012 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 43 (четиридесет и три) м2 идеални части от  
Поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.1666 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин 
шестдесет и шест)  целия с площ  788 (седемстотин осемдесет и осем) м2, с 
административен адрес, гр. Варна, местност „Боровец-юг”,  в размер на 1 
880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 



стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на  43,72 (четиридесет и три лева и 
седемдесет и две стотинки) лева, без ДДС. 

 
401-16-1. 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 на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 
21727/31.01.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и ЙОРДАН 
БОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ от друга страна, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, местност 
„Боровец-юг” представляваща 43 (четиридесет и три) м2 идеални части от 
Поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.1666 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин 
шестдесет и шест)  целия с площ 788 (седемстотин осемдесет и осем) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.5404.1671 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин седемдесет и 
едно), ПИ № 10135.5404.9750 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин и петдесет), ПИ № 
10135.5404.1670 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и четири.хиляда шестстотин седемдесет), ПИ № 
10135.5404.1667 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и четири.хиляда шестстотин шестдесет и седем), ПИ № 
10135.5404.9749 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин четиридесет и девет) на 
съсобственика ЙОРДАН БОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6296/2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева, без 
включен ДДС. 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Следващо.  
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
402-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 

от Закона за общинската собственост, чл. 33, пр. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ЗАО 23486/29.02.2012г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
доброволна делба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Изгрев-1”,  представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2552.575 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.петстотин седемдесет и пет), по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. 
на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 990,00 (деветстотин и 
деветдесет) кв.м. между Община Варна от една страна - собственик на 
390,00 (триста и деветдесет) кв.м. идеални части/АОС № 5857/19.10.2009 
г., вписан в Службата по вписвания с №52, т.LXVI, вх. рег.23379, н. д. 
14219/ 19.11.2009 г./ и Юлиян Василев Василев, Благовеста Василева 
Кръстева и Васил Кръстев Василев,  наследници на Янка Благоева 
Василева /Удостоверение за наследници №АО-7-94-Я-6 от 13.02.2012 г., 
издадено от район „Младост” /от друга страна, собственици на 600,00 
(шестстотин) кв.м. идеални части/нот. акт №18, том ХХХІХ, дело 
№17864/ 1994 г./, на обща стойност 55 638,00 (петдесет и пет хиляди 
шестстотин тридесет и осем) лева, съобразно Скица–проект за разделяне 
на поземлен имот 10135.2552.575 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и две.петстотин седемдесет и пет) на „Прециз 
инженеринг” ЕООД за обособяване на два реални дяла, представляващи 
два новообразувани поземлени имота, като ОБЩИНА ВАРНА придобие в 
изключителна собственост новообразуван поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2552.4013 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и две.четири хиляди и тринадесет), с площ 
390,00( триста и деветдесет) кв.м. при съседи: 2552.401, 2552.411, 
2552.4014, 2552.574, а ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, БЛАГОВЕСТА 
ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА и ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ придобиват в 
изключителна собственост новообразуван поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2552.4014 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и две.четири хиляди и четиринадесет), с площ 
600,00 (шестстотин) кв.м. при съседи: 2552.411, 2552.4013, 2552.574 и 
2552.576, като съделителите не си дължат суми за уравняване на дяловете. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед и сключи договор за доброволна делба на основание чл. 36, 
ал. 1 , т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост.         

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Тук не очаквам да има дискусия. Една чашка вода за 

председателката, тъй като следващите са анблок до т. 34, за вниманието. 
Поименно гласуване. След като изчете председателката на комисията и 
следващите предложения, които са анблок, ако иска да дадем обедна 
почивка поради изтощение.    

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Четем предложенията анблок до т. 34 включително. Слушайте 

внимателно.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
403-16. 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 изх.№ РД 12000183ВН/05.03.2012г., 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 УПИ VІІІ271 с площ 
820 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов” № 34 в размер на 
18 300 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 /един/ м2 - 22,31 
лева, без включен ДДС. 

 
403-16-1. 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, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12000183ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов № 
34, представляващ УПИ VІІІ271 с площ 820 м2,  при граници: УПИ VІІ-271 
ул. „Йордан Николов”, ул. „Лоза”, УПИ ІХ-273. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6513/23.06.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена на 18 300 лева, без включен 
ДДС, Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 1 
830 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 1 830 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 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. 

 
 

404-16. 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 изх.№ ОС 12-9302/30/27.01.2012г., 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 № 
10135.5510.272 с площ 1076 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
„Хоризонт” № 7, в размер на 214 300 лева , без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 - 199,17 лева без включен ДДС. 

 
404-16-1. 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, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ ОС 12-9302/30/27.01.2012г., Общински съвет - Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
„Хоризонт” № 7, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.5510.272 с площ 1 076 м2, при граници: ПИ № 10135.5510.266; ПИ 
10135.5510.817; ПИ 10135.5510.271, ПИ 10135.5510.270; ПИ 
10135.5510.269. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6571/08.08.2011 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена на 214 300 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 
21 430 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 21 430 
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 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. 

 
 

405-16. 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 изх.№ ОС 11-94.И/194/19.01.2012 г., 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 № 
10135.5403.3154 с площ 709 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Боровец - 
юг”,  в размер на 21 400 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1 (един) м2 - 30,18 лева, без включен ДДС. 

 
405-16-1. 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, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ ОС 11-94.И/194/19.01.2012 г., 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 „Боровец – юг”,  
представляващ Поземлен имот № 10135.5404.3154 с площ 709 м2, при 



граници на имота: ПИ № 10135.5403.9602; ПИ №10135.5403.72,ПИ 
№10135.5403.71; ПИ №10135.5403.70; ПИ №10135.5403.68, ПИ 
№10135.5403.67. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5983/16.12.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена  на 21 400 лева , без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 2 
140 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 2 140 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 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. 

 
 

406-16. 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 изх.№ РД 12000738/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот 
№10135.2575.1806 с площ 1 547 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, в 
размер на 92 400 лева, без включено ДДС, при пазарна стойност на 1 
/един/ м2 - 59,72 лева, без включен ДДС.  

 
406-16-1. 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, в изпълнение на 



„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12000738/19.03.2012 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, представляващ 
Поземлен имот №10135.2575.1806 с площ 1 547 м2,  при граници: ПИ № 
10135.2575.1085, ПИ № 10135.2575.145, ПИ № 10135.2575.1813, ПИ № 
10135.2575.1814, ПИ № 10135.2575.149, ПИ № 10135.2575.150, ПИ № 
10135.2575.1678 , ПИ № 10135.2575.1677, ПИ № 10135.2575.1679, ПИ № 
10135.2575.155, ПИ № 10135.2575.1630, ПИ № 10135.2575.384, ПИ № 
10135.2052.372; ПИ№ 10135.2027.1; ПИ № 10135.2575.1804. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6604/14.10.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена на 92 400 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 9 
240 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 9 240 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. 

 
 

407-16. 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 изх. РД 12001484ВН/28.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка 
с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ  Поземлен имот № 



10135.2512.1225  с площ 468 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, с.о 
„Перчемлията”,  в размер на 15 550 лева , без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 33,22 лева, без включен ДДС. 

 
407-16-1. 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, в изпълнение 
на „Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
РД 12001484ВН/28.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, с.о „Перчемлията”, 
представляващ Поземлен имот № 10135.2512.1225  с площ  468 м2, при 
граници на имота: ПИ №  10135.2512.1267; ПИ № 10135.2512.266; ПИ № 
10135.2512.9520; ПИ №  10135.2512.1226; ПИ № 10135.2512.297 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6717/29.12.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена  на 15 550  лева , без  включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 1 
555 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 1 555  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  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. 

 
 

408-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. РД 12001836ВН/03.04.2012г., Общински съвет – Варна 



одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, 
във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 
общински недвижим имот, представляващ поземлен имот № 
10135.5504.477 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.четиристотин седемдесет и седем), с площ 319,00 (триста и 
деветнадесет) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул.”Борис Киряков” №23, 
при граници: ПИ № 10135.5504.495, ПИ № 10135.5504.478, ПИ № 
10135.5504.476,  ПИ №10135.5504.496  в размер на 47 100,00 (четиридесет 
и седем хиляди и сто) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 147,65 (сто четиридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

 
408-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ, в изпълнение на “Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх. РД 
12001836ВН/03.04.2012г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска 
собственост,  представляващ ПИ № 10135.5504.477 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.четиристотин седемдесет и 
седем), с площ 319,00 (триста и деветнадесет) кв. м., находящ се в гр. 
Варна, ул.”Борис Киряков” №23, при граници: ПИ № 10135.5504.495, 
ПИ №10135.5504.478, ПИ №10135.5504.476,  ПИ №10135.5504.496.   

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5877/28.10.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 47 100,00 (четиридесет и седем 
хиляди и сто) лева без ДДС .  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % 
от стартовата тръжна цена, в размер на 4 710,00 (четири хиляди 
седемстотин и десет) лева  без ДДС при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
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. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника/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 не дължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по 
вписванията/оригинал/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 

2.12. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 710,00 
(четири хиляди седемстотин и десет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150,00 (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 въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 



409-16. 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 изх. № РД 12002106ВН/06.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка 
с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2510.1839 с площ 457 м2, находящ се в гр. Варна, с.о 
„Добрева чешма”,  в размер на 12 850 лева, без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 28,11 лева, без включен ДДС.  

 
409-16-1. 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 в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12002106ВН/06.04.2012г., 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 „Добрева чешма”,  
представляващ Поземлен имот  с идентификатор 10135.2510.1839 с площ 
457 м2, при граници: ПИ с идентификатор 10135.2510.182, ПИ  с 
идентификатор 10135.2510.1786, ПИ с идентификатор 10135.2510.180, ПИ 
с идентификатор 10135.2510.9003, ПИ  с идентификатор 10135.2510.179,  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6781/26.01.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена в размер на 12 850 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 1 285 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 1 285 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  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? Не виждам. Поименно е 

гласуването. Ще помоля колегите пред зала да заемат местата си.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Продължаваме със следващата точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
410-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2, пр. 

2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 2, ал. 
3 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
10-2600/1293/29.02.2012 г., а именно: учредяване на „Сънфудс България” 
ЕООД право на строеж за пристрояване (без обособяване на 
самостоятелен обект) на 70,00 (седемдесет) кв.м. към съществуваща 
сграда с идентификатор 10135.1030.361.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда и тридесет.триста шестдесет и едно.едно), представляващ 
търговски обект ресторант „Макдоналдс” (част от комплекс "Макдрайв") 
върху поземлен имот 10135.1030.361 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда и тридесет.триста шестдесет и едно) - частна общинска 
собственост, целият с площ 1306,00 (хиляда триста и шест) кв.м., при 
граници 10135.1030.294, 10135.1030.293, 10135.1030.362, 10135.1030.295, 
идентичен с УПИ ІІ-за ресторант, кв.531, по плана на 14 м.р. гр. Варна, 
обособен съгласно ЧИЗРП одобрен със заповед № Г-83/ 03.07.1996 г. на 
Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на отстъпеното право на пристрояване върху гореописания имот 
в размер на 38 000,00 (тридесет и осем хиляди) лева, без включен ДДС при 
пазарна стойност 542,85 (петстотин и девет) лева, без включен ДДС за 1 
(един) кв.м. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6769/26.01.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно реализиране на разпоредителната сделка, след 



изпълнение на решение № 385-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет 
– Варна.  

 
Тука ви напомням, че колегата Липчев за това решение ви каза да 

обърнем внимание.  
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Колегата Липчев. Д-р Бояджиев ли 

ще направи предложението процедурното от негово име? Чисто формално 
за протокола.  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Прави впечатление, че тука става въпрос за два различни 

юридически субекта. И това вече трябва да се обърне все пак към 
компетентните юристи, да кажат как можем да ги обвържем двете 
решения. Явно е, че са дъщерни. Моля? Не, експлоатират една и съща 
площ, между другото. И в УПИ-тата също така са описа, като номер. Така 
че наистина не съм компетентен юридически как, но е хубаво да се 
обвържат по някакъв начин, за да постъпят тези 120 хил. лв. без ДДС в 
Община Варна. така че към момента аз нищо друго не мога да предложа, 
освен все пак юридически да бъдат изтълкувани нещата и или да се 
изтегли точката, което е чисто процедурно предложение, за да се оформи 
конкретно правилно юридическо решение, или пък да се гласува в този 
вид. Но по-добрият вариант е наистина да се оттегли точката. Така че 
процедурното ми предложение е да се оттегли точката. Да се разглежда на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не е необходимо становище на адвокат довереника тука. Не е 

необходимо.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не, мисля че казуса трудно ще може в момента да бъде решен.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има процедурно предложение. Да чуем и г-жа Парушева, какво ще 

каже. И гласуваме процедурното. 
  
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги това, че чисто като търговски обект на нас ни е известно, че 

тази територия се ползва от един и същи ползвател. Първото решение, 
което ...  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте колеги.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Първото решение, което взехме за учредяване право на ползване 

беше върху имот с идентификатор 294. В момента става въпрос за 
учредяване право на пристрояване в имот 361. Това са различни имоти. 
Така че не е необходимо да са обвързани двете решения. Ние взимаме 
решение по същество за имот ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте професионално мнение. ... Питам д-р Бояджиев ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да, Ок. Тогава предложението трябва да бъде формирано по този 

начин, ако това е целта. А не дали едното решение, като самостоятелно 
вземане ... Значи касае различни имоти. Ок. В този случай просто трябва 
да е друг текста на предложението. ... Не, не, не. Другото. ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р ... 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Значи аз точно това съображение, което Вие казахте изтъкнах. Казах 

го с други думи нали. Затова предлагам чисто процедурно да оттеглим 
нали предложението, точката, разглеждането й за следващото заседание 
на Общински съвет. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев. ... Ще гласуваме процедурното предложение на д-р 

Бояджиев. Да чуем мнение.   
 
Янко СТАНЕВ 
Аз г-н председател наистина не съм професионалист, само знам, че 

фирми като “Макдоналдс” имат особена политика, особено в 
икономически проекти. Т.е. при тях всичко е проектирано доста време 
напред и ако до този момент сме пропуснали някакви ползи финансови, 
става въпрос от експлоатацията на наши имоти, дошло е времето да се 
сложи край на това. Големите корпорации като “Макдоналдс” няма да 
разберат нашите жестове от този характер, въпреки, че ми харесва това, 
което д-р Бояджиев ... Нали при тях нещата са чисто документално, 
обменя се преписка и аз, затова мисля, че те няма да имат нищо против, 
ако вземем едно решение, независимо че са в различни имоти и да 



обвържем двете решения. Т.е. решението за учредяване на възмездно 
право на ползване да бъде след приключване на изпълнение на решението 
другото, което беше за паркинга. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Влиза в изпълнение след ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, влиза в изпълнение. Просто едно изречение. Те са хора, които 

разбират. Това не е много законово ... Не може ... Това може да не е ... 
Вижте, аз съм работил с такива корпорации. Те закона знаят как да го 
свършат. За тях е важно взаимоотношението. Това е корпорация, която е 
уважавана в цял свят. Ние сме Общински съвет, който иска да бъде също 
уважаван. Така че, ако кажем ясно на хората какво искаме от тях, че 
искаме да си платят и след това влиза в сила действието за учредяването 
на правото. Ей това искат. Разговарял съм с такива хора и го знам. И не ме 
интересуват юридическите аргументи на г-жа Стефанова. Значи, ако на 
юридически аргумент се крепеше авторитета на общинския съвет и на 
всичко останало, до сега щяхме да бъдем в зоната на здрача. Щото в 
продължение на седем години живях ....  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... ще я обидим с това решение тогава. Какъв е смисълът? Значи тя 

ще си плати според г-н Станев.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В края на краищата процедурното предложение на д-р Бояджиев, 

чакам да чуя дали той го изтегля. В края на краищата стремежа на всички 
е да привличаме инвеститори и да отваряме работни места в този град. 
Ако се водим от тази логика всичко, което коментираме ние го правим с 
недобро лице към един такъв голям инвеститор. Слушам д-р Бояджиев, 
като вносител на процедурно предложение. Ще го оттеглили или да го 
гласувам за изтегляне. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Отново казвам. Юридически, нещата аз не мога да ги коментирам. 

Но все пак ние, като Общински съвет имаме свободата да вземем и не 
толкова законосъобразно решение, а по целесъобразност. Така че за 
съжаление така, да. След това те могат да го жалят и т.н. Да се тръгне една 
сага. И в този смисъл на нещата, според мен е по-добре да се оттегли 
точката. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... Така или иначе д-р Бояджиев държи на това, 

предложението да бъде оттеглено. Адвокат довереника поиска думата, 
юридически да ни осветли. Докато не съм гласувал.  

 
Деяна СТЕФАНОВА  
Може да бъде приета и такава формулировка: след изпълнение на 

решението на Общински съвет – Варна за внасяне на сумата от 120 хил. 
лв. от ... Общински съвет – Варна и от там нататък вече – Общински съвет 
– Варна учредява право на застрояване, така както е решението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Бояджиев, кое да подлагам сега на гласуване?  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Съгласен съм с това, затова ползваме така да се каже 

професионални съвети.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Днеска е голям ... по въпросите. Колеги, подлагам да допълним 

предложението с този текст, който адвокат довереника оформи 
юридически .. Я го повтори пак, да чуят съветниците. Слагаме текста след 
изпълнение на решението на Общински съвет – Варна за внасяне на 
сумата от 120 хил. лв. по решение еди си кое и другия текст остава същия. 
Който е съгласен с така оформения текст моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Направеното предложение се приема за корекция на текста и 

гласуваме вече оригиналното предложение с вмъкната поправка. 
Поправката Бояджиев.  

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Продължаваме със следващото предложение по ред.   
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
411-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл.8, ал.9 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна 



приема следното изменение в “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва т. 1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т.1.1 – ”Нежилищни 
имоти – частна общинска собственост” на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012г. с 
имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда с 
идентификатор10135.2561.2.3 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед №18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, състоящ се от бюфет, преддверие и тоалетни с 
обща застроена площ 63,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, парк 
„Приморски парк”, вдясно от входа на „Летен театър”, предмет на АОС 
№6086/05.05.2010г. 

 
411-16-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и 

ал.2 от ЗОС, по реда на чл.51, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх.№ ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, парк „Приморски парк” , 
вдясно от входа на „Летен театър” и представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.2561.2.3 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед №18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, състоящ се от бюфет, преддверие и тоалетни с 
обща застроена площ 63,00 кв.м., предмет на АОС №6086/05.05.2010г. за 
срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, определена 
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” определя 
стартова месечна базисна наемна цена в размер на 465,50 лв, без включен 
ДДС. 

 
411-16-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и 

ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.52 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава 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. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 558,60 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.13. 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 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC:CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 



Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това ли беше? Друго има ли? Колеги мнения и съображения. Не 

виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Следващото. Г-жо Софрониева, заповядайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
412-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 

2 от ЗОС, по реда на чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12000426ВН/12.03.2012 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на временни павилиони – общинска 
собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски 
комплекс ”Орехчето” (върху топлопровода) за срок от 5 /пет/ години при 
стартова месечна наемна цена, определена от независим оценител, както 
следва:  
Обект – общинска 

собственост 
Предназначение Площ  

в кв.м. 
Стартова 
месечна 
наемна 
цена 

павилион № 62 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 63 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 64 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 65 търговия 10,00 100 лева 

 
412-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 52 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ РД 12000426ВН/12.03.2012 г., Общински съвет 
– Варна утвърждава 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. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.13. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от 50 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC:CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект тръжна 
документация. 

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. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако няма въпроси колеги към докладчика, поименно гласуване.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Почти преполовихме дневния ред.  
Николай АПОСТОЛОВ 
Дай да наваксаме.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Това е добрата новина. ... Да, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Наближава шестмесечието и отчет ще правят комисиите, и виждам 

сериозна заявка за отличник.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Голяма отчетност от нашата комисия.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, резултата:  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
В 13:00 ч. ще дадем обедна почивка, след което ще продължим. 

Давай.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
413-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо от д-р Иван Иванов – Управител на ДКЦ 1 „Света Клементина - 
Варна” ЕООД с № ОС 11-9903/33/29.02.2012 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие на ДКЦ 1 „Света Клементина – Варна” ЕООД, да бъдат 



бракувани следните два автомобила, собственост на дружеството, а 
именно: лек автомобил ВАЗ 21053 и специален автомобил РАФ 977. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги тука някакви съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Продължаваме.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
414-16. 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 изх. № ЗАО 46749/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени от независим експерт оценител, във връзка 
със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 
24,50 кв.м. ид. части от имот-частна общинска собственост, по АОС 
№6600/20.09.2011 г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3506.592, целият с площ 4790,00 кв.м. в размер на 2 660,00 (две 
хиляди шестстотин и шестдесет) лева без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 108,57 лева без включен ДДС и на 24,50 кв.м. 
ид. части от ПИ 10135.3506.590 идентичен с УПИ ХVІІІ-590, кв.27, по 
плана на СО „Пчелина”, целият с площ 364,00 кв.м. в размер на 2660,00 
(две хиляди шестстотин и шестдесет) лева без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 107,57 лева, без включен ДДС. 

 
414-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 

във връзка с ал. 5 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 
и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № ЗАО 46749/21.03.2012г., Общински съвет 
– Варна реши Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост като: 

– Община  Варна се задължава да прехвърли на „Пчелин 3”  ООД, 
представлявано от Управителя Радостин Димитров Димитров 
собствеността върху 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет стотни) 
кв.м. ид. части от ПИ 10135.3506.592, по кадастрална карта на гр.Варна, 
целият с площ 4790,00 кв.м. - частна общинска собственост по АОС 
№6600/20.09.2011 г., включени в новообразувания проектен УПИ ХХVІ-
508,509,590,891,592 „за общ. обслужване”, кв.27, по плана на СО 
„Пчелина” (съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет с 



Протокол №4/17.01.2012 г., т.20 на ЕСУТ при Община Варна) по 
одобрената пазарна оценка. 

– В замяна на подробно описания по-горе недвижим имот, 
„Пчелин 3” ООД, представлявано от Управителя Радостин Димитров 
Димитров се задължава да прехвърли на ОБЩИНА ВАРНА собствеността 
върху 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м. от ПИ 
10135.3506.590, по кадастрална карта на гр.Варна, целият с площ 364,00 
кв.м. идентичен с УПИ ХVІІІ-590, кв.27, по плана на СО „Пчелина”, 
собственост на дружеството на основание договор от 10.02.2009 г., 
включени в ПИ 10135.3506.592 (съгласно проект за изменение на ПУП – 
ПРЗ, приет с Протокол №4/17.01.2012 г., т.20 на ЕСУТ при Община 
Варна) по одобрената пазарна оценка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли въпроси към докладчика? Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само след като изчета: 
 
415-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.6 от ЗОС, 

чл.18, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл.17, ал.2 и ал.3 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо вх. № 
РД12002811ВН/18..04.2012 г. от д-р Иван Иванов – Управител на ДКЦ І 
„Св.Клементина” ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие ДКЦ І 
„Св.Клементина” ЕООД да отдаде под наем на Фондация „ЕС О ЕС 
СЕМЕЙСТВА В РИСК”  следните помещения: кабинет с площ от 25.99 
кв.м. и помощни помещения с площ от 6.40 кв.м.; кабинет с площ от 27.86 
кв.м. и помощни помещения с площ от 6.40 кв.м., находящи се в ДКЦ І 
„Св.Клементина”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 40, ІІ корпус, за срок от 5 
/пет/ години/. Задължава управителя на ДКЦ І „Св.Клементина” ЕООД 
при формиране на наемната цена да се съобрази с „Методика за 
определяне на стартовите базисни цени при обявяване на търг и отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти”. 

 



Това е. Колеги, въпросът беше разискван, бяха дошли хората заедно 
с д-р Иванов. Мисля, че тука няма нищо.  

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли въпроси колеги към докладчика? Не виждам. Поименно 

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
416-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, параграф 78, ал. 

2 от ЗОС, чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, чл. 8, т. 2 от Договора за възлагане на 
управлението на СД на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и писмо 
вх. № ОС12000414ВН/23.04.2012 г. от Иванка Яначкова – Прокурист на 
„Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и във връзка с Решение № 4637-
3/50/24.01.2007г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде подписан анекс към Договор за наем от 
02.05.2007г. на помещение – „Детска консултация”,  находящо се в 
гр.Варна, ул.”Яне Сандански” № 1, вх.”А”, между „Стопанска и 
спомагателна дейност”ЕАД гр.Варна и „Овърсийз вентидж”ООД, за 
продължаване на срока на договора с 5 /пет/ години, считано до 
01.05.2017г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имали въпроси тук? Няма. Г-жа Таня Парушева поиска думата. 

Само да обявя резултата.   
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Обяснение на отрицателния вот.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Обяснение на отрицателен вот колеги, чуйте съображенията на 

колежката.  
 



Таня ПАРУШЕВА 
Удължаваме договор за помещение, което се дава под наем и не е в 

предмет на дейност на това дружество. Затова гласувах с отрицателен вот 
за това решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Продължаваме нататък, г-жо Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
417-16. На основание чл. 21 ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за горите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12002178ВН/09.04.2012г., Общински съвет – Варна определя обект 
„Изграждане на гробищен парк на територията на ПИ 10135.2043.284 
– УПИ 10135.2043.257 “ За гробищен парк”  с площ 30740 кв.м. в 
м."Кара тепе",  землището на кв."Виница" в гр,Варна" - собственост на 
Община Варна съгласно АОС (публична) № 6593/31.08.2011 г., за 
общински обект от първостепенно значение. 

417-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 
ал. 9 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД 12002178ВН/09.04.2012г., Общински съвет – Варна приема 
изменение в одобрената с решение № 147-18/3/14-15.12.2011 г. 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2012 г.”, като се допълни с: 

Раздел IV  „Общински обекти от първостепенно значение", т.42 
Изграждане на гробищен парк на територията на ПИ 10135.2043.284 
= УПИ 10135.2043.257 „За гробищен парк" с площ 30740 кв.м. в 
м."Кара тепе", землището на кв."Виница" в гр.Варна. 

Възлага на Кмета на Община Варна да приключи 
процедурата по промяна на предназначението на ПИ 10135.2043.284 = 
УПИ 10135.2043.257 „За гробищен парк" с площ 30740 кв.м. в м."Кара 
тепе", землището на кв."Виница" в гр.Варна в съответствие с 
разпоредбата на чл.78, ал.4, т. 2 от Закона за горите, а именно 
безвъзмездно. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли питания тука колеги? Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Д-р Бояджиев, обяснение на отрицателен вот, най-вероятно.   



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
С риск всички да изпаднем в хипогликемия поради липса на обедна 

почивка, но за мен е важно да прозвучат три – четири изречения. Още на 
комисията по “Собственост и стопанство” с д-р Липчев имахме желание 
да възложим на същата комисия, която се занимаваше с разширяване на 
гробищните паркове в Тополи и Каменар, да проведе разговори за 
разширение на гробищния парк в кв. “Виница”.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Изпратихме писмо. Какво да направим повече? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Така. ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Чакаме отговор ... 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
След малко ще гласуваме едно решение, където одобряваме да се 

разширят гробищните паркове на Тополи и на Каменар, и тука ме навява 
една мисъл, ако се сещате имаше един български филм “Селянина с 
колелото” – там един възмутен гражданин казваше “значи за кучета и 
котки може, пък за прасета не може”. За мен е идентична ситуацията. Сега 
ние така или иначе явно няма къде да се погребват хората и ще бъде 
създаден този екзотичен гробищен парк близо до “Аладжа манастир” с 
изглед към морето, но доста отдалечен от селищното образование, където 
от 170 г. хората се погребват преди до с. “Виница”, а сега в кв. “Виница”. 
Има възможност, поради факта, че са определени зелени площи да се 
проведат разговори със собствениците, както се проведоха разговори със 
собствениците на Тополи и на Каменар, да се проведат разговори със 
собствениците на тези имоти, които са отредени за зелени площи. И тука 
напомням нали изказването на бившия кмет г-н Пламен Градинаров, ако 
си отворя устата ще кажа много неща. Аз искам да си отворят устата не 
само предишния кмет и сегашен общински съветник, ами и 
администрацията, защото реално не са проведени тези разговори, защото в 
сервитутната зона има една зона от 300 м., където е забранено да се 
изграждат жилищни сгради. Има така наречената сервизна зона, санитарна 
зона, има нови – новинички къщи. Кой и защо е подписал разрешението за 
строеж на тези къщи? Много ще ми е интересно да прозвучи. А сега, 
отново взимам думата. Смятам, че това нещо трябва да прозвучи и трябва 
да бъде направена такава комисия и да се проведат разговори със 
собствениците на тези имоти, които си граничат с гробищния парк на кв. 
“Виница”, където от 150 г. се погребват жителите на кв. “Виница”. По-



удобно. Явно нуждата принуждава ние в момента да гласуваме това нещо. 
Аз гласувах против единствено и само да взема думата и да обърна 
внимание, че все пак това е нещо, на което ние трябва да се произнесем и 
да бъдем активни натискайки администрацията да се вземат необходимите 
мерки. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Г-жа Софрониева, заповядайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Изпратили сте Вашето желание на комисия, беше да се разшири 

обсега на комисията. Сега чувам нова комисия ли? Нека да получим 
отговора, изпратили сме го до кмета, ако е съгласен тогава ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз мисля, че така е редно, резонно. В комисията да се случат 

нещата и да ни ги предложат в окончателен вариант. Слушам.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. Г-н председател, аз имам предложение. Следващите решения, 

тъй като са няколко за дентален център, моля да бъдат гласувани анблок 
от колегите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение преди обедната почивка. Следващите 

предложения за дентален център да го гласуваме анблок. Който е “за”, 
моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Колеги, предлагам да починем в рамките на ... Ми след почивката, 

нищо не се бърка. Предлагам 50 мин. почивка и в 14:00 ч. да започнем 
следобедната част на заседанието. Имаме страшно много работа. Другият 
вариант е да удължим работното време. Приятна почивка. 



Следобедно заседание – начало в 14:00 ч. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, в 14:00 ч. сме на линия отново. 34 подписа в присъствения 

списък, следователно необходимия кворум е налице и можем да открием 
следобедната част от Седмото заседание, вторият работен ден на 
Общински съвет – Варна.  

Преди да дам думата на председателката на комисията останах с 
впечатление, че има нещо не доизяснено и искам така да го обявя пред 
всички, за да бъде изговорено. Въвеждането на интегрираната система за 
безхартиено заседание, способа за гласуване е чрез въпросните таблети, 
които дадохме, не позволява гласуването да бъде извършвано извън тази 
зала. Вашите апарати са оборудвани за вниманието на всички, които ни 
слушат и с мобилна сим карта, чрез която вие ще имате възможността да 
получавате материалите на електронен носител в реално време, по начина, 
по който вчера гласувахме и променихме правилника. Налага се да 
направя тези уточнения, тъй като разбрах, че някои от представителите на 
медиите не са разбрали, че тези устройства имат сим карти. Ако те нямат 
сим карти нещата стават абсолютно безсмислени, защото купуваме си 
едни скъпи модерни устройства, които ще използваме само като бутон за 
натискане на “за”, “против”, “ въздържали се”. И последно да изговоря 
цената – 339 лв. за тези устройства. Някои от колегите казват, че те са си 
ги купували на цена от 1000 лв. Що се отнася до това, дали някой 
съветник ще злоупотреби с наличната си карта вътре, аз мисля че 
съветниците са достатъчно отговорни, имат си собствени телефони и едва 
ли ще надхвърлят някакви огромни сим. Исках да го изговоря, защото 
останах с впечатлението, че това не е разбрано, не е обявено. Сега го 
казахме в зала, на микрофон, за да няма нищо скрито и покрито. Тези 
разходи са предвидени с приетия бюджет на общински съвет.  

Давам думата на г-жа Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, ще променим ли поредността да го предложа?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предлагайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, тъй като има много важни решения, които трябва 

да се вземат от общинския съвет, предлагам дружествата, които ще 
гледаме по отчетите, по освобождаване от отговорност и другите 
съпътстващи решения, да ги изчетем накрая. За да можем в работното ни 



време да разгледаме по-важните решения, които ... Да, но да ги оставим на 
финала.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението на председателката на комисията е 

продиктувано от факта, че ние при всички положения ще отидем на 
вариант удължаване на работното време. Ще помоля тука техническите 
уредници да включат климатика, виждам някои от съветниците започват 
да се чувстват некомфортно. Гале отиди, ако обичаш да кажеш. И в 
предвид факта, че в удълженото време може да не успеем да разгледаме 
отчетите на всички дружества, които са ви дадени с едни черни точици, 
искаме те да останат последни в дневния ред, а да разгледаме другите 
текущи въпроси. Мисля, че е резонно, защото от едното няма да последват 
някакви санкции и загуби, докато другите решения чакат своята санкция. 
Това е смисълът на предложението, което прави председателката на 
комисията. Владимир Тонев казва да гласуваме. Колеги, който е съгласен 
с процедурното предложение на г-жа Софрониева, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
 
Продължаваме с точките от дневния ред, като отчетите на 

дружествата да ви ги кажа в коя точка са ...  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание ... Да започвам ли г-н председател?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Всъщност след една точка, от 45 започваме да гледаме отчетите на 

дружествата. Току що ги изтеглихме това да стане последно. Нищо друго 
не променяме, следват си реда. Заповядай.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
418-16. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл.51, ал.8 от 

Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл.147, ал.2 и чл.149, 
ал.2 и ал.3, т.1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12001820ВН/02.04.2012г.,, Общински съвет-
Варна решава да бъде намален капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І 
ВАРНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. 
„Съборни” № 24, като изважда от капитала следните дълготрайни 



материални активи:първи етаж - самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.2, със застроена площ 425,25 кв.м. и 
прилежащи части 155,75 кв.м.;втори етаж - самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.3, със застроена площ 590,88кв.м. и 
прилежащи части 52,17 кв.м.; трети етаж-самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.4, със застроена площ 332,47кв.м. и 
прилежащи части 55,10 кв.м.; четвърти етаж – самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.5, със застроена площ 332,47 
кв.м. и прилежащи части 55,10 кв.м., представляващи обособени части от 
осем етажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1, с предназначение за 
здравно заведение, изградена в ПИ 10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по 
кадастрална карта на район „Одесос”, одобрена със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул. „Съборни” №24, подробно описани в Акт за частна 
общинска собственост № 404/14.10.1997 г., с балансова стойност общо за 
четирите етажа 266 745,25 (двеста шестдесет и шест хиляди седемстотин 
четиридесет и пет цяло двадесет и пет стотни) лева към 01.03.2012 г. по 
счетоводен баланс на дружеството.   

 
418-16-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл.51, ал.8 от 

Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл.147, ал.2 и чл.149, 
ал.2 и ал.3, т.1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12001820ВН/02.04.2012г., Общински съвет-
Варна реши: 

1. Изважда от капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД 
следните дълготрайни материални активи: Обособени части от осем 
етажна сграда с идентификатор ПИ 10135.1504.84.1, със застроена площ 
354 кв.м., с предназначение за здравно заведение, изградена в поземлен 
имот с идентификатор 10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална 
карта на район «Одесос», одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г., 
находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, със стар идентификатор ПИ 
№ 64, кв. 430 по плана на 4-ти микрорайон на гр. Варна, подробно 
описани в АЧОС №404/14.10.1997 год.: Първи етаж - Самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.2, със застроена площ 425,25 
кв.м. и прилежащи части 155,75 кв.м., при съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 10135.1504.84.1.1; над обекта: 
10135.1504.84.1.3, Втори етаж - Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.3, със застроена площ 590,88 кв.м. и 
прилежащи части 52,17 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 10135.1504.84.1.2; над обекта: 
10135.1504.84.1.4, Трети етаж - Самостоятелен обект в сграда с 



идентификатор 10135.1504.84.1.4, със застроена площ 332,47кв.м. и 
прилежащи части 55,10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 10135.1504.84.1.3; над обекта: 
10135.1504.84.1.5, Четвърти етаж - Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.5, със застроена площ 332,47 кв.м. и 
прилежащи части 55,10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 10135.1504.84.1.4; над обекта: 
10135.1504.84.1.6, с балансова стойност общо за четирите етажа 
266 745,25 (двеста шестдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и 
пет цяло двадесет и пет стотни) лева към 01.03.2012 г. по счетоводен 
баланс на дружеството, което е цел на намаляването на капитала. 

2. Намалява капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД 
от  628 900,00 (шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) лева  на  
362 200,00 (триста шестдесет и две хиляди и двеста)лева, като за сметка на 
участието си в дружеството Община Варна внася допълнителна парична 
вноска в размер на 45,25(четиридесет и пет цяло двадесет и пет стотни) 
лева до пълния размер на капитала от 362 200 (триста шестдесет и две 
хиляди и двеста)лева.  

3. На основание чл.150, ал.1 от Търговския закон, Общински 
съвет-Варна задължава управителя на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І 
ВАРНА»ЕООД да обяви решението за намаляване на капитала в 
търговския регистър и предприеме всички последващи действия по 
изпълнение на решението на Общински съвет-Варна. 

4. На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД 
недвижими имоти, подробно описани в настоящото решение придобиват 
статут на частна общинска собственост на Община Варна, от влизане в 
сила на решението на Общински съвет-Варна и възлага на Кмета на 
Община Варна да предприеме необходимите действия по съставяне на 
актове за общинска собственост.  

 
418-16-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12001820ВН/02.04.2012г, Общински съвет-
Варна реши: 

1.Изменя чл.5 от Устава на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І 
ВАРНА»ЕООД, който да придобие следния вид: 

«Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 362 200,00(триста 
шестдесет и две хиляди и двеста)лева, разпределен в 36220(тридесет и 
шест хиляди двеста и двадесет) дяла от по 10(десет) лева всеки, 
представляващи парична и непарична вноска, както следва: 



І. Непарична вноска в размер на 129 800(сто двадесет и девет 
хиляди и осемстотин) лева, представляващи следните дълготрайни 
материални активи, внесени от Община Варна, едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА: 

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84, целият с площ 
1316 кв.м., по кадастрална карта на район „Одесос”, гр.Варна,  одобрена 
със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на 
АГКК-София, със стар идентификатор ПИ  64, кв.430, по плана на 4 м.р. 
на гр.Варна,  находящ се на бул. „Съборни” 24, подробно описан в   АЧОС 
№404/14.10.1997 год. 

2. Обособена част от осем етажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1, със застроена площ 354 кв.м. с предназначение за здравно 
заведение, описана в АЧОС №404/14.10.1997 год.: сутеренен етаж –
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.1, с площ 
722,44 кв.м. и прилежащи части 61,84 кв.м. 

3. Сграда с идентификатор 10135.1504.84.2, със застроена площ 
226 кв.м., находяща се на ул. «Хаджи Стамат Сидеров»№4, с 
предназначение за здравно заведение, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 10135.1504.84, описана в АЧОС №404/14.10.1997 год. 

ІІ. Парична вноска в размер на 232 400, 00(двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин) лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от 
Община Варна, едноличен собственик на капитала.» 

2. Възлага на Управителя на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І 
ВАРНА»ЕООД да предприеме всички необходими действия по 
изпълнението на решението. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги единствено в не паричната вноска, може би грешка на езика, 

г-жа Софрониева каза 120 800 лв., а те са 129 800 лв. – не паричната 
вноска.  

Имате думата за мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване, 
Снежи. 

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

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
419-16. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, § 11. ал.2 от 

ДР на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ДВ, бр.88 от 1998 г./ и по предложение на 



Кмета на Община Варна с № РД12001395ВН/27.03.2012 г., Общински съвет 
– Варна ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 4982-11 по Протокол № 54 от 
16.05.2007 г. на Общински съвет - Варна за възлагане на районните 
технически служби следните функции на общинската техническа служба 
по изпълнение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ: Изготвянето на оценките по реда на § 
31, ал.2 от ПЗР на Постановление № 234 на МС от 16.12.1999 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
419-16-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, § 11. ал.2 от 

ДР на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ДВ, бр.88 от 1998 г./ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № РД12001395ВН/27.03.2012 г., Общински съвет 
– Варна ВЪЗЛАГА на районните технически служби следните функции на 
общинската техническа служба по изпълнение на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи: 

1. Изготвяне на оценките по § 31, ал.2 от ПЗР на Постановление № 
234 на МС от 16.12.1999 г. за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

2. Нанасяне данните, съгласно влезли в сила заповеди на Областен 
управител на област с административен център гр. Варна за 
одобряване на Планове на новообразувани имоти на територията на 
Община Варна, издадени на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ - в 
изпълнение на съдебни решения и издаване на скици на засегнатите имоти 
във връзка с прилагане на ПНИ. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Въпроси тук? Не виждам. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.   
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
420-16. 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 
предложение № ОС12000440ВН/27.04.2012 г. от Владимир Велчев Тонев 
– представител на Община Варна във “Варна Ефкон” ООД и покана с изх. 



№ РД12004301ВН/10.05.2012 г. от Управителя на “ВАРНА ЕФКОН” 
ООД – Евгений Борисов Жечев, 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 18.05.2012г. на адреса на управление на 
Дружеството, от 12.00 часа и да гласува по посочения в предварително 
обявения дневен ред , а именно: 

ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА: “Разглеждане и гласуване на Проект за 
Договор за отдаване под наем на системата за видеонаблюдение в гр. 
Варна и гр. Аксаково на Министерство на вътрешните работи”  - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

 
420-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Извънредно oбщо 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 
Имате ли мнения и съображения тука колеги? Не виждам. Който е 

“за” предложението, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващо предложение.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
421-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 

приема доклада на представителя на Община Варна – Николай Георгиев 
Стоянов от участието му в Общото събрание на съдружниците на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, проведено 
на 30.03.2012 г. 

 
Николай СТОЯНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. На проведеното 

заседание на 28 март на Общински съвет – Варна бях упълномощен да 
участвам, като представител на съдружника на Община Варна в общото 
събрание на съдружниците във “Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД и да внеса писмен доклад за взетите решения на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна. Заседанието на общото събрание ... 



Иван ЛУКОВ 
Г-н председател ... Едно процедурно предложение, може ли да 

направим? Тъй като доклада, който го имаме всички и сме го чели, не е 
необходимо да го чете г-н Стоянов. Ако има някакви разисквания само 
тогава да ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте процедурното предложение направено от колегата 

Луков. Предложението гласеше така, с оглед факта, че доклада на г-н 
Стоянов е размножен и е раздаден на всички съветници и те са си го 
прочели и са се запознали с него, той предлага да гласуваме процедурно, 
че общинския съвет е изслушал и прие доклада на г-н Николай Стоянов и 
да вървим напред. Имате ли нещо по предложението на г-н Луков? Не 
виждам. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
   
Благодаря на г-н Стоянов. 
 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и на г-н Луков. Г-жа Софрониева, продължаваме.  
 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 

 
422-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000445ВН/12.03.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

• Създава общинско предприятие „ДДД” – Варна с предмет на 
дейност: извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и други 
санитарни обработки; оказване на консултации по проблеми на ДДД; 
обучение и квалификация на кадри за извършване на ДДД; производство и 
продажба на дезапарати и формулации, механични и технически пособия 
за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„ДДД” – Варна и Организационна структура на персонала, неразделна 
част от Правилника, приложени  № 1 към настоящото решение. 



• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 80 
000 лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община 
Варна. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Таня Парушева за изказване.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Нали първо на мен давате думата?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека първо да изслушаме Таня Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, от името на групата “Алианс за Варна” искам да направя 

следното предложение - във всички правилници на така предложените 
дружества в частта “Управление” да бъде вписано следното условие: за 
управител на общинско предприятие не може да бъде назначавано лице 
заемащо длъжност изпълнителен директор, управител или прокурист на 
общинско търговско дружество или търговско дружество с общинско 
участие, което е реализирало отрицателен финансов резултат за 
последните пет финансови години. Няма го, като условие ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чухте предложението процедурното на г-жа Парушева. ... Колеги, 

мнения по изказването и предложението на г-жа Парушева? Към 
правилника в частта касаеща управлението на дружеството да бъде 
включена клауза да не бъдат назначавани бивши служители от такива 
предприятия, които имат не добър резултат.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ама това няма как ... Извинявам се, може ли думата? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушам. ... Да, да, да. Ръководни, да. ... Тя го изчете подробно. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, не можем ли ... Как ще вземем такова решение? ... Ма 

напълно дискриминационен характер. ... Моля ви се, недейте така. .. Както 
решите. Аз си казах мнението.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа 

Парушева за допълване на текст към правилника за управление. Който е 
“за” процедурното предложение на г-жа Парушева, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 17; против - 2; въздържали се – 19, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението в този вид, в който го прочете 

председателката на комисията по “Собственост и стопанство”. Гласуваме 
това предложение, след това процедурно. Айде Снежи.  

             
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Процедурно от д-р Станев. ...  

 Колеги ... Е ми току що го отхвърлихме бе Андрей. Пак ли да го ... 
Ми тя каза за дружествата. ... Процедурно предложение от Янко Станев, 
следващите две дружества да бъдат изчетени заедно и да бъдат гласувани 
анблок. Който е “за” моля, да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против - 1; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 

 
 Процедурното предложение на Таня Парушева. Отново тя ще ни го 
изчете на микрофон. Слушайте внимателно. 
 
 Таня ПАРУШЕВА 
 Колеги, няма да го изчета отново предложението искам само да 
направя следния коментар. На последната комисия, на която беше с 
формат ПК “Собственост и стопанство”, ПК “Финанси и бюджет” и ПК 
“Правна комисия” основният дебат, който всъщност се получи е в това, че 
искаме и вземаме решение за закриване на общински фирми, които 
категорично са с отрицателен финансов резултат. В момента 
предложението го правим в посока на това да не сме в ситуацията 
сформирайки общински предприятия те да бъдат управлявани от хора, 
които в годините така или иначе са показали, че не се справят 
управлявайки обществена собственост. Отново правя предложението с 
молба колегите да го обсъдят, това не е дискриминационно условие поради 
причина, че ние определяме условията не на социален, не на расов 
признак, ние определяме условие, че не може управляващ общинска 
собственост в качеството си на управител на общинско предприятие да е 
някой, който е показал, че не се справя с това в други общински фирми. В 



този смисъл аз мога да го изчета отново текста, но просто исках да обясня 
защо правим това предложение. ... Годишен финансов резултат 
отрицателен е ясен. Всички тези дейности и дружества подлежат на одит. 
След малко ще разгледаме отчетите на всички тези дружества. Т.е. за нас 
не е казус дали дружеството е било или не е било на отрицателен финансов 
резултат. Когато имаме одит на тези предприятия и те са с отрицателен 
финансов резултат за нас е нелогично да избираме същите тези хора да 
управляват общински предприятия. 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, аз разбрах хипотезата, върху която разсъждава г-жа 
Парушева. Ще дам думата на г-жа Софрониева юридически да го облече 
във форма, но как ще защитим това решение пред комисията по защита от 
дискриминация аз трудно бих могъл да се наема, т.е. всеки един от 
предните управители на общинските фирми би могъл да обжалва и да 
събори това решение веднъж. ... Второ, кое ни навежда на мисълта, че 
управителите на нашите общински фирми, ще бъдат поканени да бъдат 
управители на новообразуваните, но аз не искам да дискутирам, да дам 
думата на председателката на комисията и юристи, и ще гласуваме. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Уважаеми колеги, абсолютна съм съпричастна с това, което казва г-
ца Парушева, абсолютно е права, но тези управители и състава, те ще 
бъдат избирани с конкурс. ... Според мен ... Ама да ама, никой ... Няма как 
да влияем на тези конкурси. И освен това ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Д-р Станев процедурно предложение. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Чиста процедура, да решим с вот нещата. Преди това искам една 
дума да кажа, ако някой смята, че кмета на Община Варна има тая 
недалновидност да назначава хора, които не могат да се справят с 
икономически субекти мисля, че дълбоко подценява администрацията, 
подценява и нашите решения. В това решение прозира една хипотеза, 
която според мен не може да бъде изпълнена, защото не си спомням за 
последните 13 години кмета да е назначил някой на икономическа 
длъжност, който да не се е справил с конкретните задачи, но знам много 
обратни примери. Включително и в момента. Така че много ви моля, да не 
се съмняваме, а процедурно да гласуваме и да решим. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Недков беше поискал думата. Извинявам се още един колега, за 
да ги чуем. 
 
 Николай НЕДКОВ 
 Моето предложение е задължително да има конкурс.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Ама то трябва да има.  
 
 Николай НЕДКОВ 

И ако трябва условията за конкурса да бъдат дадени, Общинския 
съвет да ги прецени, другото не е необходимо.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Аз имам друго предложение. Понеже в Правилника, който ние 
приемаме се определя предмета на дейност, структура, управление, числен 
състав, права и задължения на предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско имущество и тука да вметнем в Правилника, 
че на обявените конкурси да участват общински съветници. Това, ако вие 
се струва ... Защото така ние ще можем да бъдем, представители наши ще 
могат да бъдат в тази комисия. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, имаме процедурно предложение от д-р Станев да гласуваме 
направеното предложение от г-жа Парушева и с вота си да вземем 
решение. Сещате се какво предложи г-жа Парушева. Който е “за” 
направеното от нея предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 13; против - 1; въздържали се – 23; 
предложението не се приема.  
  
 Гласуваме предложението, двете предложения да бъдат гласувани 
анблок. Колеги, за да съм сигурен при разгорещените дебати ... 
Проверихме. 63 и 64 сме приели решение да ги  гласуваме анблок, г-жа 
Софрониева чете предложенията.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
  

423-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000450ВН/12.03.2012г. и становище от ВрК „СОА” с № РД 
12000450ВН-002/07.05.2012г. Общински съвет – Варна реши: 



• Създава общинско предприятие „Охрана” – Варна с предмет 
на дейност: охранителна дейност, включително въоръжена и невъоръжена 
охрана на обекти общинска собственост, при изпълнение на всички 
законови изисквания и получаване на лиценз за извършване на дейността 
по самоохрана. 

• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„Охрана” – Варна и Организационна структура на персонала, неразделна 
част от Правилника, приложени № 1 към настоящото решение. 

• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 120 
000 лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община 
Варна. 

 
 

424-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000447ВН/12.03.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

• Създава общинско предприятие „Строителство и ремонт” – 
Варна с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на 
сградния фонд с жилищно и нежилищно предназначение, експлоатация на 
държавен и общински сграден фонд, строителни и ремонтно-строителни 
услуги на гражданите. 

• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„Строителство и ремонт” – Варна и Организационна структура на 
персонала, неразделна част от Правилника, приложени към настоящото 
решение. 

• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 120 
000 лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община 
Варна. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухте предложенията изчетени от председателката на 
комисията за създаваното на двете предприятия - “Строителство и ремонт” 
и предприятието “Охрана” със съответните бюджети. Мнения и 
съображения по направеното предложение. Г-н Чутурков, заповядайте. 
 
 Димитър ЧУТУРКОВ 
 Благодаря Ви. Предлагам т. 2 от допълнителния проект за решение, 
касаещо създаването на ОП “Охрана” да отпадне поради това, че то не е в 
процедура на ликвидация, “Общинска охранителна фирма” не е в 
процедура на ликвидация и няма отрицателен резултат. Освен това 
мотивите ми са, че на бюджета ще бъдат спестени 120 хил. лв., заложени 
по предлаганата структура. Второ, ако предложението за създаване се 



приеме, освен тези 120 хил. лв. от бюджета  трябва да бъдат отделени нови 
над 100 хил. лв. за дейността “СОТ”, за приемателни антени, 
ретранслактор, приемателна станция, автомобили за групи за “СОТ”, 
техници и т.н. В същото време всичко това го има в “Общинска 
охранителна фирма”, има свободен капацитет от нови 500 абоната. И трето 
– парите заложени в бюджета за охрана ще трябва да се завишат, тъй като 
става въпрос за минимум 110 човека за част, от които е предвиден фонд по 
300 лв. на човек при 290 лв. минимална работна заплата, отделно 
осигуровки и т.н. Освен това ще трябват пари за униформи, помощни 
средства и във връзка с това искам да подчертая, че “Общинска 
охранителна фирма” подобно на “Егида” в София е създадена да охранява 
общински обекти, общински дружества и да работи на свободния пазар. 
Искам да поставя един принципен въпрос и това е, че общинския съвет от 
известно време с лека ръка се лишава от своите дружества. Едно такова 
нихелистично отношение, заедно с това тука в изказванията прозират 
намерения как по някакъв начин да се контролира назначаването на 
управители и т.н. Т.е. ние се лишаваме от общински дружества, ако имаме 
някакви забележки към тях ние можем да сменим ръководства, можем да 
им правим проверки, можем да им съдействаме и т.н. Лишаваме се от 
всичко това и става така, че от вся власт в съвета, става вся власт в кмета. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, процедурното предложение на г-н Чутурков е 
предложението от двете изчетени предложения – второто, касаещо 
създаването на ОП “Охрана” да бъде оттеглено от дневния ред. Който е 
съгласен с така направеното предложение на г-н Чутурков, моля да 
гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 3; против - 15; въздържали се – 16; 
предложението не се приема. 

 
Председателката на комисията изчете двете предложения, едното 

касаещо създаването ОП “Охрана”, другото на ОП ”Строителство и 
ремонт” – Варна ... Искате нещо да ни допълните ли, г-жо Софрониева – 
няма. Мнения и съображения. Не виждам. Поименно е гласуването колеги.   
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
 Продължаваме нататък. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 На основание ... Те са две ... 



 Снежана ДОНЕВА 
 Заповядайте г-н Станев. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 ...................... 

 
Снежана ДОНЕВА 
С вота колегите ще кажат. ... Процедурно предложение имаме 

следващите две фирми да се гласуват заедно. Който е “за”, моля да 
гласува.  
  

Резултати от гласуването: за – 26; против – 0; въздържали се – 0;   
предложението не се приема. 

 
Заповядайте, г-жо Софрониева. 

 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 

425-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 
2 от ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД 12000220ВН/06.03.2012г., Общински съвет – Варна 
прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Жилфонд” 
ЕООД, ЕИК 813109281, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, 
бул.”Съборни” № 19а. 

• Освобождава управителя на „Жилфонд” ЕООД - Цанко 
Георгиев Цветанов. 

• Възлага на Кмета на Община Варна да назначи ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД и сключи договор с него, в срок до 01.06.2012 г. 

• Възлага на Управителя на „Жилфонд” ЕООД да вземе 
необходимите решения и да извърши правните действия, необходими за 
приключване на ликвидационното производство и заличаване на 
дружеството. 

 
426-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.154, ал. 1, т. 2 

от ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД 12000220ВН/06.03.2012г., Общински 
съвет – Варна прекратява чрез ликвидация „Дезинфекционна станция 
- Варна”  ЕООД, ЕИК 200830126, със седалище и адрес на управление в 
гр.Варна, ул. „Брегалница” № 3. 



• Освобождава управителя на „Дезинфекционна станция - 
Варна” ЕООД - д-р Николай Райчев Кръстев. 

• Възлага на Кмета на Община Варна да назначи ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция - Варна”  ЕООД и сключи договор с него, в 
срок до 01.06.2012 г. 

• Възлага на Управителя на „Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД да вземе необходимите решения и да извърши правните действия, 
необходими за приключване на ликвидационното производство и 
заличаване на дружеството. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 16, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, ако се сещате процедурно решихме всички решения да ви ги 

изчета заедно ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, запазете тишина, ако обичате.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... всички решения по разширяване на гробищните паркове. Снощи 

го взехме, да ви ги изчета. 
 
427-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 2 

от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищен парк „Запад”, разположен на територията на 
кметство Тополи в Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012 г. Общински съвет – Варна 
решава Община Варна да придобие в собственост недвижим имот в 
землището на с.Тополи с ЕКАТТЕ 72709, м.”Бостан тарла”, 
представляващ ПИ № 038003 с площ 9500 кв.м. с начин на трайно 
ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия – пета с 
площ 4883 кв.м. и четвърта с площ 4616 кв.м., при граници: ПИ № 105013 
– полски път; ПИ № 038064 – нива; ПИ № 038065 – нива; ПИ № 000133 – 
„Гробище” и ПИ № 038004 – нива. 

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 038003 от собственика 
„НИКСА”ООД с ЕИК 103894396. 



427-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 
във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12002845ВН-002/10.05.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на 
ПИ № 038003 с площ 9 500 кв.м. в землището на с.Тополи в размер на 222 
965 (двеста двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева или 
23,47 (двадесет и три лева четиридесет и седем стотинки) за 1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на 
разпоредителната сделка, включително такса за вписване на договора в 
Служба по вписванията Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за 
сметка на продавача „НИКСА”ООД с ЕИК 103894396. 

 
427-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 

2 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищен парк „Запад”, разположен на територията на 
кметство Тополи в Община Варна, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012 г.  Общински съвет – Варна 
решава Община Варна да придобие в собственост недвижим имот в 
землището на с.Тополи с ЕКАТТЕ 72709, м.”Бостан тарла”, 
представляващ ПИ № 038010 с площ 9 879 кв.м. с начин на трайно 
ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия – четвърта, 
при граници: ПИ № 105013 – полски път; ПИ № 038009 – нива; ПИ № 
000133 – „Гробище” и ПИ № 038011 – нива.  

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 038010 от собственика 
Цветан Йорданов Бакърджиев.  

 
427-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 

във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на 
ПИ № 038010 с площ 9 879 кв.м. в землището на с.Тополи в размер на 270 
503 (двеста и седемдесет хиляди петстотин и три) лева или 27,38 (двадесет 
и седем лева тридесет и осем стотинки) за 1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на 
разпоредителната сделка, включително такса за вписване на договора в 
Служба по вписванията Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за 
сметка на продавача Цветан Йорданов Бакърджиев.  

 
427-16-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 

2 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищен парк, разположен на територията на кметство 



Каменар в Община Варна, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г.  Общински съвет – Варна решава 
Община Варна да придобие в собственост недвижим имот, представляващ 
ПИ № 040014 с площ 3 000 кв.м. с начин на трайно ползване „нива”, 
категория на земята при неполивни условия – трета, при граници: ПИ № 
000106 – ведомствен път; ПИ № 040073 – нива; ПИ № 040015 – нива и ПИ 
№ 000104 – „Гробище”. 

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 040014 от собственика 
Никола Димитров Козарев. 

 
427-16-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 

във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на 
ПИ № 040014 с площ 3 000 кв.м. в землището на с.Каменар в размер на 35 
000 (тридесет и пет хиляди) лева или 11,67 (единадесет лева шестдесет и 
седем стотинки) за 1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на 
разпоредителната сделка, включително такса за вписване на договора в 
Служба по вписванията Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за 
сметка на продавача Никола Димитров Козарев. 

 
427-16-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5, ал. 1 и 
чл. 6, ал. 1 от „Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества”, и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002845ВН-
002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна решава договорените цени на 
имотите да бъдат изплатени както следва: 

– За ПИ № 038003 с площ 9 500 кв.м. в землището на с.Тополи в 
размер на 222965 лв. - от определения от Общински съвет – Варна 
дивидент на „Обреди”ЕООД за 2011 г.; 

– За ПИ № 038010 с площ 9 879 кв.м. в землището на с.Тополи в 
размер на 270503 лв. - от определения от Общински съвет – Варна 
дивидент на „Обреди”ЕООД за 2012 г. и средства от бюджета на Община 
Варна; 

– За ПИ № 040014 с площ 3 000 кв.м. в землището на с.Каменар в 
размер на 35000 лв – от определения от Общински съвет – Варна дивидент 
на „Обреди” ЕООД за 2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички дейности, необходими за правилното и 



законосъобразно изпълнение на разпоредителните сделки. В договорите за 
придобиване в собственост на Община Варна на описаните недвижими 
имоти, да се предвиди разсрочено плащане на дължимите суми. 

 
427-16-7. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, след придобиването в собственост от страна на 
Община Варна на ПИ № 038003 в землището на с.Тополи, ПИ № 038010 
в землището на с.Тополи и ПИ № 040014 в землището на с.Каменар, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002845ВН-
002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 
Варна да актува недвижимите имоти като публична общинска собственост 
и инициира процедури по промяна на предназначението им за нуждите 
съответно на гробищен парк „Запад” – с.Тополи и гробищен парк в 
с.Каменар.  

 
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 

 Колеги само искам, тъй като съм стигнала до “Св. Анна”, което го 
изместихме в началото, към предложението да се впише и “по 
предложение на общинския съветник Валентина Софрониева”. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 Допълнение ли е това към предложението? 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Допълнение е. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Допълнение към предложението, да се впише “и по предложение на 

общинския съвет”. Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 
428-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 



на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
покана вх. № ОС12000470ВН/07.05.2012 г. от изпълнителния директор на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на акционера Община Варна - общинския 
съветник Валентина Вичева Софрониева, да участва в Общото събрание 
на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, което ще се 
проведе на 31.05.2012 г. от 10.00 часа и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвет на 
директорите за дейността на Дружеството през изтеклата 2011г.” Проект 
за решение: „ОС приема отчета на СД за дейността на Дружеството през 
2011г.”- 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: „Доклад на дипломирания 
експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов 
отчет на Дружеството за 2011г.”  Проект за решение: „ОС приема доклада 
на дипломирания експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Приемане на решение за 
разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.” Проект за 
решение: „ОС приема решение за разпределяне на печалбата на 
Дружеството за 2011г.”  - Да участва в разискванията и да гласува 
както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.” Проект за 
решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността 
им през 2011 г.” - Да участва в разискванията и да гласува както 
намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран 
експерт – счетоводител на Дружеството за 2012 г.”  Проект за решение: 
„ОС избира дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2012 
г.”   - Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

428-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 



акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник Валентина Вичева 
Софрониева, на следващото заседание на Общинския съвет - Варна да  
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 Колеги мнения и съображения. Ако няма, гласуването е явно, който е 
“за” моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема.  
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 
431-16. 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 изх. № РД 
12003301ВН/24.04.2012г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
учредено безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР – Варна за 2 
броя специализирани автомобили – „Лада Калина” с рег. № В 04-22 РА 
с № на двигателя: 111831725686 и № на рама ХТА 11183070076992 и 
„Лада Калина” с рег. № В 04-23 РА, с № на двигател 111831725690 и № на 
рама ХТА 11183070077023 с първоначално зададена стойност 16 000 лв. с 
ДДС на автомобил за срок до създаване на звено „Общинска полиция”. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и да 
подпише договор за безвъзмездно право на ползване в изпълнение на 
горното решение. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 Колеги, това решение трябва да се вземе с 34 гласа. Ако има колеги 
отвън, моля да влязат. Пребройте кворума, ако обичате. ... 32-ма човека 
има в залата. 34 ни трябват. Ще го отложим. Дай следващото. Отлагаме го, 
защото няма 34 човека.  
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 Следващото е същото, но за два броя мотоциклети. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 И пак ни трябват 34. е ми отлагаме го и него. 
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 Е ми отлагаме го, добре.  
 



429-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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, и във връзка с 
покана вх. № ОС12000547ВН/15.05.2012 г. от изпълнителния директор на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на акционера Община Варна - общинския 
съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, което ще се 
проведе на 28.05.2012 г. от 09.00 часа и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвет на 
директорите за дейността на Дружеството през 2011г.” Проект за 
решение: „ОС приема доклада и отчета на СД за дейността на 
Дружеството през 2011г.”- 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: „ Приемане на годишния 
финансов отчет, баланс и доклад на експерт - счетоводителя на 
Дружеството за 2011г.”  Проект за решение: „ОС приема годишния 
финансов отчет, баланс и доклад на експерт - счетоводителя на 
Дружеството за 2011г.” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Вземане на решение за 
разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.” Проект за 
решение: „ОС приема предложения от СД вариант за разпределение на 
печалбата на Дружеството за 2011г.”  - Да участва в разискванията и да 
гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор - 
дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2012г.” Проект за решение: „ОС 
избира одитор - дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка 
на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
възнаграждения на членовете на Съвета на директорите”  Проект за 
решение: „ОС взема решение за възнаграждения на членовете на Съвета 
на директорите”   - Да участва в разискванията и да гласува както 



намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;  

 
429-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, 
представителят на акционера Община Варна общинския съветник Янко 
Петров Станев, на следващото заседание на Общинския съвет - Варна да  
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

 
Снежана ДОНЕВА 

 Колеги много ви моля, в момента има 34 човека в залата никой да не 
излиза, след като гласуваме това решение, да се върнем на предните две и 
да ги прегласуваме. Това е явно, който е “за” моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 
 Някой излезе извън залата. Един човек ми бяга пак. Даниела Димова 
да се върне.  
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
  

430-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  съгласно чл. 14, 
ал. 6 от ЗОС и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от  НРПУРОИ, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12001923ВН_004/15.05.2012г., 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, бул. 
„Съборни” № 24, ет. 7, представляващ СОС в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.8 със застроена площ 341,57 кв.м., предмет на АОС № 
6822/13.02.2012 г., а именно 36,40 кв.м. от имота с наемател  Сдружение с 
нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в 
неравностойно положение-ДЕДАЛ”  за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 77,40 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. 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
 Мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 15; предложението се приема. 
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 Уважаеми колеги, г-жо председателстващ, значи изчетох за двата 
броя автомобили имаме и за два броя мотоциклети, тъй като те са движими 
вещи можем да си позволим да ги гласуваме заедно, защото са 34 гласа. Не 
се касае за недвижима собственост.  
 

Снежана ДОНЕВА 
 Който е “за”, моля да гласува. Виж колко бързо ще стане.   
 

Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 

Валентина СОФРОНИЕВА 
 Ще Ви изчета само второто. 
 

432-16. 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 изх. № РД 
12003916ВН/03.05.2012г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
учредено безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР – Варна за 2 
броя мотоциклети „Сузуки”  – мотоциклет „Сузуки” с рег. № В 31-71 К, 
с № на двигателя Р509173751 и № на рама JS1B1111100140975 и 
мотоциклет „Сузуки” с рег. № В 31-73 К, с № на двигателя Р509171610 и 
№ на рама JS1B1111100140405 с остатъчна стойност 15 445.81 лв. с ДДС 
на мотоциклет за срок до създаване на звено „Общинска полиция”. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и да 
подпише договор за безвъзмездно право на ползване в изпълнение на 
горното решение. 

 
Снежана ДОНЕВА 

 Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 14; предложението се приема. 

 
Преминаваме към следващата точка.  
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 Колеги, започвам да ви изтичам дружествата. 
 

433-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2011 г. 

433-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за периода 
от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

433-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора   на “Диагностично консултативен център ІІІ 
– Варна” ЕООД – Веселина Влайкова Христова за периода от 01.01.2011 
г. до 31.12.2011 г. 

433-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

434-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2011 г. 

434-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова- управител на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г. 

434-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД  – д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.2011 г. 
до 31.12.2011 г. 

434-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Надя Енчева Костова – управител 



на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

435-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна”  
ЕООД, ЕИК 000090065, за 2011 г. 

435-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков – управител на “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р 
Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 
г. 

435-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144,ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД  – д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода от 01.01.2011 
г.до 31.12.2011 г. 

435-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет -Варна избира Слави Димитров Генов, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 
Стаматов” – Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

436-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2011 г. 

436-16-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Руслан Тошев –управител на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна”ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

436-16-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести 



за активно лечение – Варна” ЕООД  – д-р Красимир Пръвчев 
Костадинов за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

436-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА 
представлявано от Пенка Кирилова Жекова за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

437-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД, 
ЕИК 000090154, за 2011 г. 

437-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Господин Радков Игнатов – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2011 г. до 24.08.2011 г. 

437-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Виолина Димова Таскова – временно изпълняващ 
длъжността управител на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД за периода от 24.08.2011 г. до 31.12.2011 г. 

437-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД – Христо Бойчев Боев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

437-16-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания – „д-р Марко Марков” 
– Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

438-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 



доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2011 г. 

438-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. 
до 31.12.2011 г. 

438-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Валентин Благоев Кършаков за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

438-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” 
ЕООД за 2012 г. 

 
 

439-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2011 г. 

439-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Търпоманова– управител на “Амбулатория 
– групова практика за специализирана медицинска помощ – Център 
за психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011г. 

439-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна”  ЕООД – Румяна Цветкова Вълчева- Йонкова за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

439-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с Светослав Петров 
Станиславов – управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на 



одиторски контрол на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

440-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2011 г. 

440-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

440-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД  – Лидия Велик Маринова за 
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

440-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров 
Станиславов – управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2012 г. 

 
 

441-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2011 г.  

441-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в 
състав: Петър Любомиров Ангелов, Живко Калчев Дорийски, Андреан 
Николаев Райков, за периода от 01.01.2011  г. до 31.12.2011 г.  

441-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД за 2012 г. 

 
 



442-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и 
годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, 
за 2011 г. 

442-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Лилия 
Кирилова Христова, Миглена Стефанова Георгиева, Цветомир 
Красимиров Грънчаров, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

442-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 
представлявано от Найден Божидаров Кеновски, Мончо Кирилов 
Миразчийски, за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - 
Варна за 2012 г. 

 
 

443-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2011 г. 

443-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Костадин 
Маринов Малчев, Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов, 
за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

443-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2012 
г. 

 
444-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, 
ЕИК 813106564, за 2011 г. 

444-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. г.  



444-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД – Марина Петрова 
Панайотова – Карапетян, Христо Койчев Станев и Константин Димитров 
Костадинов за периода  01.01.2011г. до 31.12.11 г.   

444-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Обреди” ЕООД за 2012 г.  

 
 

445-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2011 г. 

445-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в 
състав: Димитър Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и Борис Асенов 
Филипов за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.   

445-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – управител на 
“Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2012 г. 

 
 

446-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2011 г. 

446-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Слава Стефанова Даковска – управител на “Дентален 
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

446-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД – Ваня 
Иванова Илчева за периода от 01.01.2011 г. до 24.08.2011 г. 

446-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 
от ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира 
Илия Илиев – управител на “Приморска одиторска компания” ООД, за 



извършване на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД 
за 2012 г. 

 
 

447-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2011г. 

447-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в 
състав: Борислав Василев Люцканов, Николай Георгиев Стоянов и 
Борислав Светломиров Златев, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

447-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител 
на“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2012 г. 

 
 Чакайте, има още. Това са другите, които допълнително сме ги 
одобрили. 
  

448-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2011 г. 

448-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД  от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

448-16-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД 
Красен Колев Матев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

448-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2012 г. 

 



449-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V Варна 
– “Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2011 г. 

449-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Павлова - управител на “Диагностично 
консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за периода 
от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

449-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

449-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с. Светослав Петров 
Станиславов – управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично консултативен център V Варна – 
„Света Екатерина” ЕООД за 2012 г. 
 
 Приключих. Благодаря на колегите от комисията по “Собственост и 
стопанство”, колко работа сме свършили. А благодаря и на всички колеги, 
че ме изтърпяхте.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 След този вопъл на въздишка от страна на председателката имате 
думата колеги за мнения и изказвания по така изчетените проекти за 
решения, касаещи работата на дружествата и техните отчети през 2011 г. 
 Вдясно от мен се проверява някой дружество да не е забравено. 
Изчетохте ли всичко, г-жо Софрониева? 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Така смятам, г-н председател. 
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
  Преминаваме в режим на гласуване. Всички са успокоени. 
 

Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 19; предложението се приема.  
 



 Колеги, благодаря на адв. Софрониева. Преминаваме към новата 
точка 17-та, която тази сутрин беше предложена и вие подкрепихте да бъде 
включена в дневния ред от председателката на комисията по “Търговия и 
туризъм”.  
 
  



XVII.  
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: приемане на “Наредбата за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други”. 
 

Докл.: Снежана Донева – Председател на  
ПК “ТТРД” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Снежана Донева, давам думата. 
 
Снежана ДОНЕВА 

 Колеги, ще ви прочета предложението на кмета, имаме писмо и от 
ПК “Правна комисия” за законосъобразност, дали са положително 
становище – Предложение от Кирил Йорданов, Кмет на Община Варна: 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
На основание чл. 32, ал. 1 от Правилника за организация на 

дейността на Общински съвет – Варна Ви предоставям проект за 
изменение  на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно Закона за 
устройство на територията, като предлагам Общински съвет – Варна да 
вземе следното решение: 

“На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
приема изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно Закона за 
устройство на територията както следва: 
 І. 1. Да бъде отменено съдържанието на чл. 4, ал. 3 от действащата 
Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 
павилиони, кабини и други, съгласно Закона за устройство на територията, 
който има следното съдържание: 

Чл. 4, ал. 3 Ползвателите на преместваеми обекти, извън пазарните 
площадки, се определят от комисии по райони, назначени за целта от Кмета 
на Общината, в състав от трима общински съветници, един служител от 
общинската администрация и един от районната администрация. При 
заседанията присъства Главния архитект и инженера на Района. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Извинявайте .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поне да прочете само измененията, защото така по средата хоп едно 

процедурно, сложно.  



Снежана ДОНЕВА 
Добре.  
 
Чл. 4, ал. 3 Ползвателите на преместваеми обекти, извън 

пазарните площадки, се определят от комисии по райони, назначени за 
целта от Кмета на Общината, в състав от 4 /четирима/ общински 
съветници, 1/един/  служител от общинската администрация и 1/един/ 
от районната администрация. 

 
Другото е, както е по старата наредба. Това е едното. Следващото: 
 
Чл. 4, ал. 8  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 1, 

т. 1 се издават за срок до 3 години. 
5. Да бъде отменено съдържанието на чл. 4, ал. 9 от действащата 

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 
павилиони, кабини и други, съгласно Закона за устройство на територията, 
който има следното съдържание: 

Чл. 4, ал. 9 Разрешителните по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 4 се издават за 
точно  определен период на текущата година.  

 6. Чл. 4, ал. 9 от действащата Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, 
съгласно Закона за устройство на територията да придобие следното 
съдържание: 

Чл. 4, ал. 9  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 
1, т. 2 и т.4 се  издават за срок до 3 години. 

 
Момент, че забравих нещо друго да ви прочета. За Морската 

градина, което беше.  
 

Чл. 6, ал. 4 Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за 
търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават на името 
на собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна въз основа 
на решение на нарочна комисия в състав от 4 /четирима/ общински 
съветници определени от Председателя на Общински съвет – Варна и 1 
/един/ представители на общинската администрация, определени от Кмета 
на Община Варна. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, имате думата за изказвания. Андрей Василев, заповядай. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз няма да участвам в 
това гласуване не защото по същество не съм съгласен с предложенията, 



които е направил г-н Йорданов или районния кмет, а чисто и просто, 
защото не е спазена процедурата. Все пак вчера знаете, че беше гласуван 
дневния ред, тази точка не беше включена и сега включването й е против 
Правилника, който имаме за работа на общинския съвет. Така че, това е 
моето мнения, аз няма да участвам в гласуването. Благодаря. 
 

Снежана ДОНЕВА 
 Благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения. Г-н Недков. 
 
 Николай НЕДКОВ 
 Доколкото се сещам на “Правна комисия” взехме решение относно 
първото предложение, че е неудачно, да не бъдат 4-ма общински съветника 
- от една страна те трудно се събират, а от друга страна комисията става 6 
човека и при условие, че гласуват трима на трима може да не се вземе 
решение, затова за останалите две предложения нямам нищо напротив, но 
за първото, което се касае за по районите да си останат трима общински 
съветника, които са напълно достатъчни. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Предложение от г-н Недков, процедурно разбирам за корекция броя 
на съветниците да не са 4-ма, а да са 3-ма. Но там и представителите на 
администрацията бяха по-малко. ... Да чуем и председателката на “Правна 
комисия”. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Потвърждавам, че това беше решението на “Правната комисия”, 
както и в чл. 4, ал. 9, тъй като касае сезонни обекти да се добави текст за 
съответния период от годината – за срок до 3 години по същество. ... Да се 
добавят думите “за съответния период от годината”. Има го в писмо, г-жа 
Донева. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 За срок до 3 години. Аз го прочетох. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 “За съответния период от годината”, тези думи ... За сезонните 
обекти. В чл. 4, ал. 9. 
  
 Снежана ДОНЕВА 

Да, да. Разбрах.  



Николай АПОСТОЛОВ 
 Видно е, че ще го прочетем още един път предложението в 
окончателен вариант преди да го гласуваме и д-р Станев поиска думата, 
след което ще гласуваме процедурното предложение на г-н Недков. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н председател, тези неща сигурно са важни, едно 
единствено важно има в това предложение и затова то днеска трябва да се 
гласува и затова всички правим това формално нарушение. Не гласуването 
при това формално нарушение не е нещо ново, става въпрос за това, че 
основно в това предложение, че удължаваме до три години срока и всички 
ние се съгласихме на всички форуми, на които съм участвал никой не е бил 
против. Това е то основното на това предложение. Другото са неща, които 
винаги могат да се реализират и поправят. Това е на тези варненци, това е 
разликата между преди, каквото е било, това което аз съм бил и съм 
виждал, че всяка година една и съща тупордия, едни комисиики заседават 
да ме прости господ, свестни може да са хората вътре, ама тези комисии 
така ми миришат ... Не виж сега. Има свестни хора, сега как да кажа, но 
така или иначе ето, три годишен срок даваме и още нещо да кажа – това е 
чисто политическо решение, няма нищо общо с някакви технологии на 
процеси и т.н. Така че ви призовавам да гласуваме, да излезе един 
позитивен сигнал днеска. Е къде ги тез хора, удължиха ни ...  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, други изказвания. Г-н Славчо Славов. 
 
 Славчо СЛАВОВ 
 Доколкото чух предложението за втората част за комисията е 4 
съветника и един от администрацията, т.е. те са 5 – нечетен брой, а не 
става въпрос за 6. ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги и г-жа Софрониева, и гласуваме предложението на г-н 
Недков предложението. Това са подадени заявки, длъжни сме да ги чуем. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 За да не бъдем включени в така наречената “комисийка”, ние 
тримата общински съветници си подадохме молбите за напускане на тази 
комисийка, за да не бъдем обругавани по тоя начин – аз, г-н Аврам 
Тодоров и г-н Илия Кафалийски. Искам само да ви уведомя. Комисийката 
за преместваемите обекти. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Нямаше отношение по предложението. Информативно разбирам, че 
ще се създава нова комисия. Колеги, г-н Недков предлага броя на 
комисията да е нечетен, да бъде в състав от трима за районите говорим 
нали – да бъде в състав от трима общински съветника и един представител 
на общинската администрация и един на районната администрация. Който 
е съгласен с това предложение на г-н Недков, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 6; 
предложението се приема.  
 
 И сега ще дам думата на председателката на комисията г-жа Донева, 
да изчете окончателно оформения текст, който да влезе в записа и така да 
го приемеме като корекция. Слушайте колеги, ако нещо трябва да се 
коригира. 
 
 Снежана ДОНЕВА 

“Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговия в 
курортните комплекси и Морската градина се издават на името на 
собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна въз основа на 
решение на нарочна комисия в състав от 4 /четирима/ общински съветници 
определени от Председателя на Общински съвет – Варна и 1 /един/ 
представител на общинската администрация, определени от Кмета на 
Община Варна.” 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Това е за комплексите и за градината. ... Чакай, сега е новото което 
влезе на Недков.  
 
 Снежана ДОНЕВА 

Да, новото беше разрешителните, което г-жа ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Боева.  
 

 Снежана ДОНЕВА 
... председателката ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Юлияна Боева.  
 
 
 



 Снежана ДОНЕВА 
... Юлияна Боева го добави, разрешителните ... Чл. 4, ал. 9 добива 

следния текст: “Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 1, т. 
1, т. 2 и т. 4 се  издават за съответния период от годината за срок до 3 
години.”.  Това ли е? ... Точна така е нейното. Точно нейното чета. ... Точно 
нейното чета. ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Иска да уточни, г-жа Боева. 
 
 Юлияна Боева 
 Четири за сезонните само. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Ясно, но сте го написали – за съответния период, не пиши сезонни. 
Аз чета точно, буквално, каквото е написано 

 
Юлияна Боева 
Ама точките, точките. 
 

 Снежана ДОНЕВА 
 Е ми именно точките. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Ще Ви помоля да прочете все пак текста. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Е ми ще се наложи второто предложение да го изчета цялото пак.  
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Чети, най-добре да го изчетеш, за да няма спорове. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Както е предложено от кмета и те вече да добавят. ... В ми аз го 
казах, тя пак не е съгласна с това, което съм казала. Аз го прочетох точно, 
буквално ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 По-лесно ще стане, ако го прочетеш Снежи. По-лесно. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Нямаме цялата наредба, за да прочета кои са сезонни и кои не. Аз 
чета предложението на кмета. И просто ... 



Николай АПОСТОЛОВ 
Чети предложението на кмета.  
 

 Снежана ДОНЕВА 
... в наредбата, както е. 
 
Чл. 4 ал. 8 от действащата Наредба за разполагане на преместваеми 

обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и др., съгласно Закона за 
устройство на територията да придобие следното съдържание: 

“Чл. 4, ал. 8  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 1, 
т. 1 се издават за срок до 3 години. 

5. Да бъде отменено съдържанието на чл. 4, ал. 9 от действащата 
Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 
павилиони, кабини и други, съгласно Закона за устройство на територията, 
който има следното съдържание: 

Чл. 4, ал. 9 Разрешителните по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 4 се издават за 
точно определен период на текущата година.  

  6. Чл. 4, ал. 9 от действащата Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, 
съгласно Закона за устройство на територията да придобие следното 
съдържание: 

Чл. 4, ал. 9  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 1, 
т. 2 и т. 4 се  издават за срок до 3 години.” 

 
ІІ. 1. Да бъде отменено съдържанието на чл. 6, ал. 4 от 

действащата Наредба за разполагане на преместваеми обекти 
съгласно Закона за устройство на територията, който има следното 
съдържание: 

Чл. 6, ал. 4 Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за 
търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават на името 
на собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна въз основа 
на решение на нарочна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници 
определени от Председателя на Общински съвет – Варна и 2 /двама/ 
представители на общинската администрация, определени от Кмета на 
Община Варна. 

2. Чл. 6, ал. 4 от действащата Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, 
съгласно Закона за устройство на територията да придобие следното 
съдържание: 

Чл. 6, ал. 4 Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти 
за търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават 
на името на собственика на земята от Заместник кмета на Община 
Варна въз основа на решение на нарочна комисия в състав от 4 



/четирима/ общински съветници определени от Председателя на 
Общински съвет – Варна и 1 /един/ представител на общинската 
администрация, определен от Кмета на Община Варна. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Следват нови предложения за корекции. Слушайте колеги. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Така. Значи единствената корекция, чл. 4, ал. 9 е разрешителните за 
поставяне на преместваеми обекти за търговия по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 4, 
които касаят преместваемите се издават за съответния период от годината 
за срок от 3 години. Това е. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Това го прочетох три пъти. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Да, е това е.  
 
 Снежана ДОНЕВА 

Три пъти го прочетох това нещо. Кажете какво да прочета още? 
 
Иван ЛУКОВ 
Нищо, нищо, нищо. 
 
Янко СТАНЕВ 

 Не, не, не.  
 

Иван ЛУКОВ 
 Разбрахме вече всичко.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Разбрахте ли? ... Добре.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Разбрах, че председателката на комисията прочете правилния текст. 
Всички се съгласиха. ... Имаме ли други обструкции по наредбата. Нямаме. 
 Колеги .... Списъка е дълъг. Колеги, който е съгласен с така 
изчетения текст и коригиран с предложението на .... Моля за тишина. ... 
Колеги, моля за тишина. ... Ще изчакаме. ...  
 

Иван ЛУКОВ 
 ... айде да гласуваме, че трябва да си ходим ...  



 Снежана ДОНЕВА 
 Айде да гласуваме.  
  

Николай АПОСТОЛОВ  
Чакам да се наговорите. Какво да правя? ... Свърши ли веселата част? 

Колеги, чухте предложението изчетено, касае се за наредба - не се касае за 
вицове, който е съгласен с предложението, коригирано с предложението на 
г-н Недков, общинските съветници по районите да бъдат 3-ма, моля да 
гласуват. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Това не го ли гласувахме? ... Това го гласувахме.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Ръката ти ще умалее, Даниела.  
 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 
 ... Ние на г-н Недков го гласувахме и ти го включи и гласувахме 
твоята наредба. ... Колеги, председателката иска още веднъж да гласуваме 
наредбата, тъй като тя счита, че сме гласували повторно предложението на 
г-н Недков. ... В края на краищата, когато сме уморени и разконцентрирани 
по-добре да повторим. Който е “за” предложените промени в наредбата, 
моля да гласува. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

450-17. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000333ВН/17.04.2012 г. и по предложение на ПК “Правна комисия” с 
№ ОС12000333ВН-003/17.05.2012 г., Общински съвет – Варна приема 
изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно Закона за 
устройство на територията, както следва: 

 
Чл. 4, ал. 8. /изм./ Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, 

ал. 1, т. 1 се издават за срок до 3 години. 
 



Чл. 4, ал. 9. /изм./  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 
2,ал. 1, т. 2 и т.4 се издават за съответния период от годината за срок до 3 
години. 

 
Чл.6, ал.4. /изм./ Разрешенията за поставяне на преместваеми 

обекти за търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават 
на името на собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна 
въз основа на решение на нарочна комисия в състав от 4 /четирима/ 
общински съветници определени от Председателя на Общински съвет – 
Варна и 1/един/ представител на общинската администрация, определен 
от Кмета на Община Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 
  Същия резултат. Затвърждаваме си го. Благодаря на г-жа Донева. 
  

Снежана ДОНЕВА 
 Благодаря ви колеги. И извинявам се още веднъж, че наруших 
Правилника. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, преминаваме към следващата 18-та точка от дневния ред.  



XVIII.  
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 
Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Зачитам тези ваши желания, които са постъпили в канцелария на 
Общински съвет до началото на днешното заседание. След което ще имате 
възможност да заявите други Ваши желания. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

451-18.  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 “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” общинския съветник Николай Красимиров 
Георгиев. 

 
 
452-18.  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 общинския съветник Николай 
Красимиров Георгиев да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”. 

 
 

 Мнения и съображения имаме ли тука? Не виждам. Който е “за” 
направеното предложение, моля да гласува.   
 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 

 453-18.  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 



“Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския 
съветник Галина Димитрова Крайчева - Иванова. 

 
 
 
454-18.  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 общинския съветник Галина Димитрова 
Крайчева – Иванова да бъде член на ПК “Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”. 

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

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
 
 Други желаещи от общинските съветници да напуснат състава на 
една комисия и да бъдат включени в състава на друга, има ли? Не виждам. 
 
 Колеги, благодаря Ви за активната работа. Желая приятна почивка на 
всички и поради изчерпване на дневния ред закривам работата на Седмото 
заседание на Общински съвет – Варна. 
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