
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 9 
 

Деветото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 04.07.2012 г. (сряда) от 09:00 часа до 17:00 часа и на 
05.07.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа до 18:00 часа.  
  

Присъстват 50 общински съветника, отсъстват: 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, до момента в присъствения списък са положени 43 

подписа, следователно необходимия кворум е налице и откривам работата 
на Деветото заседание на Общински съвет – Варна. В самото начало преди 
да минем към делова работа ще помоля, независимо от големия интерес, 
колегите, които са се омесили с граждани – няма как да следим тяхната 
работа и ще се затрудним с преброяването на гласовете, така че ... Много 
моля да не се обаждате. Делова работа имаме. Виждам граждани сред 
съветниците и ще помоля, ако трябва съветниците да слязат малко по-
надолу, но това ще затрудни нашата работа така размесени с гражданите. 

Преди началото на деловата работа да ви запозная с това, което е 
постъпило до началото на днешното заседание в “Канцелария на 
Общински съвет”. Първото е и единствено уведомление от г-жа Валентина 
Софрониева, която е председател на комисията по “Собственост и 
стопанство”, която ни уведомява, че за периода от първи до десети юли е 
извън страната, поради ползване на платен годишен отпуск и прилага 
упълномощаване, така както е решено на комисията по “Собственост и 
стопанство” да я замества при изнасянето на материалите от нейната точка 
от общинския съветник Добромир Джиков.  

Следващото са предложение за допълнения към така предложеният 
ви проект за дневен ред. Първото предложение е от г-жа Софрониева, 
която със заявление с вх. № ОС12000763ВН/29.06.2012 г. предлага в 
дневния ред в точката по “Собственост и стопанство” да бъдат включени 
нови три подточки, които са разглеждани и приети с решение на 
комисията, да бъдат включени в дневния ред. Надявам се, че всички колеги 
са успели да си получат материалите за днешното заседание в електронен 
вид, освен всичко останало по решение на председателския съвет на 
ръководителите на всяка една група има раздаден и материал на хартиен 



носител. Така че, няма да чета конкретно какво предлага г-жа Софрониева, 
като точки.  

Следващото предложение е от г-н Добромир Джиков, временно 
изпълняващ длъжността председател на комисията по “Собственост и 
стопанство”, което с вх. № ОС12000012ВН_001/03.07.2012 г. прави 
предложение за включване на още една допълнителна точка към точката 
по “Собственост и стопанство”, касаещо искане на “Общинска 
охранителна фирма” за провеждане на търг за продажба на два броя 
автомобили и закупуване на нови.  

Следващото предложение с вх. № ОС12000769ВН/02.07.2012 г. от г-
н Иван Портних, председател на комисията по “Финанси и бюджет”, който 
предлага към точката по “Финанси и бюджет” включване на две 
допълнителни точки, разгледани и одобрени за включване от комисията по 
“Финанси и бюджет”.  

Следващото предложение съвместно от г-н Портних и г-н Стоянов, 
съответно председатели на комисиите по “Финанси и бюджет” и 
председател на комисията по “Структури и общинска администрация”, 
които правят предложение в точката по “Финанси и бюджет” да бъде 
включена допълнителна точка, касаеща увеличаване числеността на 
общинско предприятие “Инвестиционна политика”. 

Следващото предложение с вх. № ОС12000772ВН/02.07.2012 г. е от 
г-н Костадин Костадинов, председател на “Младежки дейности и спорт”, 
който предлага в точката по “Младежки дейности и спорт” да бъде 
включена подточка, касаеща приемането на протокол с разпределение на 
сумите за финансово подпомагане на варненските спортни клубове.  

И последното предложение с вх. № ЗАО23922/03.07.2012 г. е на г-н 
кмета Кирил Йорданов, който предлага от точката по “Архитектура” да 
бъде изтеглено предложението под номер три, касаещо за курортно 
жилищно строителство в кв. 59 на к.к. “Златни пясъци”.  

Колеги, това е, което е постъпило до началото на днешното 
заседание в “Канцелария на Общински съвет – Варна”. Имате думата за 
мнения, съображения и допълнения към така направените предложения. 
Не виждам, колеги. Гласуваме направените предложения за включване в 
дневния ред. 

Който е съгласен изчетеното предложение от г-жа Софрониева със 
съответно изчетения ви входящ номер да бъде включено като допълнение 
към точката по “Собственост и стопанство”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 



Следващото предложение със съответния входящ номер от г-н 
Джиков, касаещо допълнителна точка към “Собственост и стопанство”. 
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е със съответния входящ номер от г-н 

Портних за допълнителни две подточки към точката по “Финанси и 
бюджет”. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, съвместно предложение на двамата 

председатели на комисии “Структури” и “Финанси и бюджет”, към точката 
по “Финанси” да бъде включено предложение за увеличаване на щата на 
“Инвестиционна политика”. Който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение на г-н Костадин Костадинов, за 

допълнение към точката по “Младежки дейности и спорт”. Който е “за” 
предложението на г-н Костадинов, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
И последното предложение на г-н кмета Кирил Йорданов, който 

предлага да бъде оттеглено предложение, внесено с входящ номер 
ЗАО23922/16.11.2011 г. в Общински съвет – Варна. Касае се за подточка 
три от така предложеният ви дневен ред на точката по “Архитектура”, за 
курортно жилищно строителство, басейн и трафопост в к.к. “Златни 
пясъци”. Колеги, който е “за” това предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 2; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
            
Колеги, гласуваме дневния ред в цялостен вид ... Г-н Джиков поиска 

думата.  
 



Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В последния момент 

успяхме да получим предложението на администрацията във връзка с 
решение на комисията по “Собственост и стопанство”, касаещо 
предоставянето на безвъзмездно право на ползване на общинско дружество 
“Паркинги и гаражи”. Моля тази точка да бъде включена в дневния ред на 
сесия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги това предложение, което прави г-н Джиков е разглеждано на 

комисия, чакахме становище с конкретика на сумата за наема, който те 
трябва да заплащат. Разбрахте, че е постъпило, така че който е съгласен с 
направеното предложение от г-н Джиков за включване на още една 
подточка към „Собственост и стопанство”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Колеги, последно, някакви предложения за допълнения към дневния 

ред? Не виждам. Преди да приемем дневния ред в цялостен вид, както е по 
правилника, припомням – от точката по “Архитектура” с наше решение 
отпада трета подточка; към точката по “Младежки дейности и спорт” под 
номер седем приехме да бъде включено предложението на г-н Костадинов; 
към точката по “Финанси и бюджет” под номер девет влизат трите 
допълнителни предложения направени и приети от г-н Портних и едно 
предложение от г-н Портних и от г-н Стоянов; последното допълнение, 
което приехме е към точката по “Собственост и стопанство” под 
дванадесети номер, където приехме предложенията на г-жа Софрониева за 
нови три точки под номер 17, 18, 19 и предложението на г-н Джиков под 
номер 20 за двата автомобили и последното предложение, което току що 
приехме за “Паркинги и гаражи” под номер 21.  

 
Който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното Девето 

заседание на Общински съвет – Варна с така приетите предложения за 
допълнения, моля да гласува.       

 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 



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

 
(1) – съгласуване на Окончателен проект на ОУП и ПС-КТС за 

територията на Община Варна, Правила и нормативи за прилагане на ОУП. 
(2) – одобряване на ПУП - ПУР на СОП “Тополи”  – гр. Варна 

 (3) – одобряване на ПУП - ПУР на кв. “Изгрев” включващ 
м.“Изгрев”, м.“Франга дере” и м.“Кокарджа”.  

 
3. Разглеждане на предложение за промяна в състава на Съвета на 

директорите на общинските дружества: 
 
(1) – освобождаване и избор на член на Съвета на директорите на 

“Пазари” ЕАД. 
(2) – освобождаване и избор на член на Съвета на директорите на 

“Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт”  

относно: 
 
(1) – отмяна на решение № 3449-6-1 и № 3449-6-2 по протокол № 36 

от 10, 11 и 18.08.2011 г. на Общински съвет – Варна.  
(2) – разглеждане на предложение за промяна на състава на Съвета 

на директорите на “Градски транспорт” ЕАД. 
(3) – промяна в Транспортната схема на Община Варна.   
(4) – даване на съгласие на “Градски транспорт” ЕАД за членство в 

Асоциацията на предприятията от градския електротранспорт в Република 
България. 

 
5. 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. 
(2) – даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на децата 

Ани Магърдичева Магърдичева и Иво Ивайло Иванов. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие”  относно: 
 
(1) – обявяване на 15 август 2012 г. за празничен и неприсъствен ден 

на територията на община Варна по случай празника на града. 



(2) – приемане доклади и отчети за предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2011 год. на народните читалища на територията на 
Община Варна и програма за развитие на читалищната дейност. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт”  относно: 
 
(1) – отпускане на финансови средства на Спортен клуб “Черно море 

- Армеец” за организиране и провеждане на 72-ри Плувен маратон 
„Галата- Варна”. 

(2) – приемане на Протокол с разпределение на сумите за финансово 
подпомагане на варненските спортни клубове и разрешаване 
финансирането съгласно същия. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване”  

относно: 
 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Петя 
Ненчева Дукова. 

 
9. Разглеждане на предложения за решение от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
 
(1) – одобряване на индикативните параметри на банков кредит за 

финансиране на проектно предложение “Интегриран градски транспорт на 
Варна”, предложени от Европейската банка за възстановяване и развитие и 
одобряване на текст на Предварително споразумение.  

(2) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде запис на заповед по 
проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, 
гр. Варна”.   

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 
предложение в схема за финансиране на проекти „Помощ в дома” с 
финансова подкрепа на Европейския социален фонд по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. 

(4) – даване на съгласие за разкриване Център „Ранна интервенция за 
предотвратяване изоставянето на деца с увреждане”. 

(5) – даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„Регионални стратегии за образование и валидиране на предходно учене” 
по програма „Учене през целия живот”. 



(6) – корекция в бюджета на Община Варна за 2012 г., функция 
„Образование”.  

(7) – изменение на Приложение 1 и 2 към Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 

(8) – опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на 
Олга Радионова Власова. 

(9) – опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на 
Йорданка Иванова Начева. 

(10) – опрощаване на задължения на починал наемател на общинско 
жилище. 

(11) – опрощаване на държавни вземания. 
(12) – вземане на решение за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед 
в полза на МОСВ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ ”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” на 
ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”.  

(13) – допълване на решение № 3475-8/36/10,11 и 18.08.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(14) – увеличаване числеността на ОП „Инвестиционна политика” и 
изменение на Правилника за работа. 

 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, 

търговия и рекламна дейност”  относно: 
 
(1) – приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми 

обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 
(2) – изменение и допълнение на Наредба за реда за провеждане на 

търговската дейност на територията на Община Варна.  
 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “ Наука и 

образование” относно: 
 
(1) – допълнение на решение № 338-5/7/16,17.05.2012 г. на Общински 

съвет – Варна. 
 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство”  относно: 
 
(1) – прекратяване на участието на “Паркинги и гаражи – Варна” 

ЕАД в “Транспортен център за мобилност АД” КД. 
(2) –  разглеждане на предложение за промяна на състава на Съвета 

на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 



(3) – прекратяване на сключения от “Градски транспорт” ЕАД 
Договор за пласиране на облигационна емисия от 18.05.2012 г. 

(4) – отмяна на решение № № 3501-11, 3502-11 от Протокол № 
36/10,11 и 18.08.2011г. и решение № 3540-3 от Протокол № 
38/20.09.2011г., приемане на изменение в „Годишната програма за 
управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД-Варна. 

(5) – безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна от 
Министерство на отбраната на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н 
„Аспарухово”, м-т “Малка чайка” . 

(6) –  деактуване на имот – частна държавна собственост, находящ се 
в гр. Варна, р-н “Приморски” за разширяване на ЦДГ № 30 “Мечо Пух”. 

(7) –  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за ПИ 10135.2515.3533, находящ се гр. 
Варна, с.о. „Ален Мак”.  

(8) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг на 
сгради и земя с административен адрес гр. Варна, ул. „Генерал Георги 
Попов” № 17. 

(9) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, промяна 
предназначението на жилища и вземане на решение за продажбата им. 

(10) – обявяване на недвижими имоти – частна общинска 
собственост в публична общинска собственост, находящи с в гр. Варна, ул. 
“Стефан Караджа” № 30. 

(11) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от имот, находящ се в  гр. Варна, 
ул. „Петко Напетов” № 62. 

(12) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на 
имоти, находящи се в гр. Варна, кв. „Виница”. 

(13) – одобряване на пазарна оценка за прекратяване на 
съсобственост между Община Варна и „МЕДИКО ИНВЕСТ“ АД, за имот 
находящ се в гр. Варна, ул. „Мир” № 1. 

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

• „Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД. 

• „Жилфонд” ЕООД. 
• “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 



(15) – предоставяне безвъзмездно за управление на Градска 
художествена галерия – Варна и Галерия за графично изкуство – 
Варна, части от имот – публична общинска собственост, находящ с в гр. 
Варна, ул. “Любен Каравелов” № 1. 

(16) – доклад на представителя на Община Варна Валентина 
Софрониева за участието й в Общото събрание на акционерите на 
“Спортен комплекс Варна” АД. 

(17) – разглеждане и 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 избиране на одитори за 2012 
г. на: 

•   „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
• „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” ЕООД. 
• “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ЧАЙКА” ЕООД. 

(18) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 
решение № 422-16/7/16, 17.05.2012 г. 

(19) – даване на съгласие за обявяване за продажба на специализиран 
автомобил /катафалка/. 

(20) – разрешение за продажба на търг на 2 броя автомобили и 
закупуване на 2 броя автомобили в добро състояние за Групите за бързо 
реагиране. 

(21) – учредяване на възмездно 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. 

 
13. Доклад от д-р Петър Липчев – Председател на Работна група за 

проучване и преименуване на местности на територията на Община Варна. 
 
14. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – Варна 

за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 04.11.2011 
г. – 30.06.2012 г. 

 
15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 47; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, точка първа от дневния ред.  
 



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате думата. Г-н Чутурков, заповядайте.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Питане към кмета на Община Варна. Уважаеми г-н Йорданов, през 

последните години в гр. Варна протича процес на деиндустриализация. 
Редица отрасли като машиностроене, двигателостроене, 
автомобилостроене, електроника, лека и хранително – вкусова 
промишленост вече не съществуват. В тежка ситуация е и корабостроенето. 
Тези процеси протичат в цялата страна. Причините са много и комплексни 
и в тях местната власт не е най-основния фактор. Резултатът е 
безработица и заетост, обусловена предимно от туризма и обслужващата 
сфера. 

Успоредно с това, международният опит и опитът на българските 
общини показва, че има възможност да се привличат инвеститори в 
областта на индустрията чрез предоставяне на терени, изграждане на 
инфраструктура, данъчни ваканции, експресно административно 
обслужване и др. В Община Шумен вече функционира “Индустриален 
парк – Шумен”, за който са отредени 2 400 дка, изгражда се инженерна 
инфраструктура и вече има сключени три предварителни договора. 

В Община Бургас се работи по индустриална зона и по 
„Индустриален и логистичен парк”. През тази година те също изграждат 
инфраструктура и информацията е, че към тях проявява интерес BASF - 
Германия. В Бургас се проведе специална конференция „Индустриален и 
логистичен парк Бургас – най-добрата концепция”. На нея зам. министъра 
на икономиката Евгени Ангелов заяви: „В момента държавата се фокусира 
върху развитието на две индустриални зони у нас. Едната е бургаската, а 
другата е близо до столицата”. 

Популярният въпрос е: „Къде сме ние?” А моят въпрос към Вас, г-н 
Йорданов, е: „Каква политика ще следва Община Варна за привличане на 
инвестиции в областта на индустрията, като се отчита, че Варна е град с 
университети и професионални гимназии, има голям брой 
побратимени градове, а бизнес – контактите с водещи фирми все още не 
са изчезнали?”. Вторият въпрос е: „С какво може да се помогне на 
корабостроенето и другите затихващи производства?”. Благодаря.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Чутурков. Други питания към кмета на града. Г-н 

Костадинов, заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и гости. Въпросът ми е 

свързан с това, защо няма отговор на писмото, което главен комисар 
Димитър Димитров изпраща на 29.02.2012 г. до Община Варна, както и до 
всички приморски общини в територията на областта за предоставяне на 
допълнителна помощ полицейска през летния сезон. Знаете, че лятно 
време Варна се превръща в поле на изява на всякакви гастролиращи 
джебчии от Варна, Игнатиево и цяла България. И в момента ситуацията е 
много тежка, както всяка година нищо не се е променило и очевидно, и 
това лято няма да се промени. Ние имахме идея да предложим едно 
допълнително перо, което да бъде включено в бюджета, за да се осигурят 
именно допълнителни пари за осигуряване на още бройки полицай. След 
разговор обаче с главен комисар Димитров се установи, че всъщност още 
на 29.02.2012 г. полицията си е свършила работата, предложила е помощ и 
то изключително, с изключително изгодни финансови параметри при това. 
Само че, отговор от страна на общината не е последвал, т.е. ако трябва да 
следваме нашето административно право, има мълчалив отказ. Въпросът е, 
защо не е отговорено и как общината в момента противодейства на 
тежката криминогенна ситуация на центъра, където и чужденци, и 
български туристи, и местни граждани са редовно тарашени от всякакви 
джебчии. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Д-р Бояджиев, заповядайте.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Поради огромния интерес към друга точка от дневния ред, аз ще 

бъда много кратък. Община Варна е един от големите работодатели и в 
тази връзка знаете, че безработицата сред младите хора е като епидемичен 
така процес, над 40 % от хората до 25 години са безработни. И затова 
конкретно питам кмета – колко хора в пенсионна възраст работят в 
Община Варна, на граждански договори и все пак ние сме университетски 
град смятам, че не сме лишени нито от млади образовани млади хора и 
смятам, че на тях трябва да им се даде точно шанс да работят в Община 
Варна. Благодаря.  

 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Други питания, колеги? Има ли други 

питания или да преминем към отговора? Не виждам. Други питания. В 
залата е г-н кмета на града. Заповядайте г-н кмете.  

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

съветници, уважаеми граждани на Варна, дами и господа. Първия въпрос, 
първите два въпроса. Сериозни въпроси, не виждам мястото им в 
дискусията днес. Нарочна сесия може да се проведе, нямам нищо против. 
Ако искате можем да направим консултация с всички заинтересувани 
политически сили, за да видим какво те ще изтръгнат от своите 
компетенции, предложения, за да ги съгласуваме с реалните наши 
правомощия и възможности, за да видим можем ли да подпомогнем реално 
частния бизнес в неговите усилия за оцеляване в едни трудни 
международни условия. Съгласен съм, затова ще бъда благодарен на всяка 
политическа сила, която ясно, точно, реалистично формулира политика, 
около която да се обединим. При тези обстоятелства мога да гарантирам, 
че всичко, което е на разположение в моите правомощия, физически 
усилия, ако щете, лична подкрепа, ще бъде налично. Дали това ще бъде 
корабостроене, дали ще бъде туризма, примери много включително и на 
успешното въвеждане на политики за подкрепата на определени сектори. 
Туризмът е най-типичния пример. Дали това ще осъществяваме със 
собствени средства, дали това ще бъде политика, която ще проведе с 
решенията си общинския съвет за създаване на предпоставки, процедурни, 
материално – правни е въпрос конкретен, колеги, който обща е задачата ни 
и да тръгнем в тази посока. Аз също имам определени виждания, идеи, но 
пак казвам – виждате каква е обстановката, какви са очакванията на 
днешния ден, къде е акцентът. Общия устройствен план е един от тези 
лостове, които могат да бъдат ползвани и тук трябва да открия една скоба, 
за да уверя присъстващите, както съм го правил през последните години, 
че това не може да бъде за сметка на зелените площи, на Морската градина 
и когато става дума за подкрепа на частен бизнес, да не се разбира това, 
което казвам в подкрепа на строителния бизнес. Който иска да строи в 
Ботаническата градина, в Морската градина, “Бриз”, “Чайка”, зелените 
площи, затварям скобата – разбира се ще има и удоволствието и 
възможността в рамките на дискусията да засвидетелствам още веднъж 
тази си позиция. Пред мен са заповедите, в случай на нужда ще ги изчета, с 
които съм забранявал преди повече от седем години строителството в 
посочените дотук места. Но да се движим по линия на зададените въпроси. 
Виждате, че когато хората имат очакване да се обсъди общия устройствен 
план всяка друга дискусия и отклоняването от нея ще доведе до 
разконцентрирането на вниманието, загуба на време, размиване на нещата.  



Така. Полиция. Мълчалив отказ било, ми не знам в смисъл на какво е 
мълчалив отказ. Има ясно, точно определени функции и отговорности. 
Борбата с криминалната престъпност е задача на полицията. Какво правим 
ние в тази насока, за да подпомогнем полицията. Десетки неща и стотици 
хиляди левове са отишли в посока на полицията, общински средства – да 
им се купят мотори, свързочни средства, предпазни средства за самите 
полицаи, горива, да се закупи за полицията. Що се отнася до привличането 
на допълнителни средства, сили – това е било за “Св. Константин и Елена”, 
за “Златни пясъци”, винаги сме привличали допълнително полицейски 
сили със средства на общината. Тази политика обаче не може да продължи 
безкрайно. Не може и не бива. Със средствата на варненци да се решават 
въпроси, които са в приоритет и тук вече може да помислите за границата, 
в каквато може да бъде подкрепен частния бизнес, в частност 
туристическия. Тази година ние се разбрахме. Средствата, които са 
необходими за осигуряване на допълни противопожарни сили са за сметка 
на общината и те са 70 хил. лв. Това са наши средства, варненски, които 
отиват за охрана обектите на “Златни пясъци”, на “Св. Константин и 
Елена”, а по този начин и за сигурността на нашите гости. За полицията 
много сме направили. Сега знаете, всички сме в процес на 
преструктуриране на нашите възможности да осигуряваме обществения 
ред е едно, борбата с престъпността е друго. Тя не може да бъде наш 
приоритет по закон, по правомощия, но осигуряването на обществения ред 
– да. И какво правим с помощта на общинския съвет – преструктурираме 
“Общинска охранителна фирма”, в процес на преструктуриране сме на 
“Общинска полиция”, която надявам се към месец ноември, след като 
извървим целия законов път да имаме и тези сили на наше разположение. 
С тях в борбата за опазване на обществения ред ще бъдем, убеден съм, 
значително по-ефективни, с престъпността – това е държавната полиция и 
държавата. Те затова се наричат право-охранителни и правозащитни 
органи. Общината не влиза сред тях.  

Сега, колко души съкратихме, какви бройки, специалисти, от кои 
дирекции, закрити и продължаващи да съществуват звена в 
администрацията, на доктора на въпроса. Ако г-н Куликов е тука, да си го 
отбележи незабавно, ако не – ще му го предам, да се изготви тази справка и 
да се даде на г-н доктора. Що се отнася до тези хора в пенсионна възраст, 
които работят и със сигурност ще продължат да работят, уважаеми г-н 
докторе, преценката като ръководител е лично моя и аз мога да се 
мотивирам за всеки един от тях какви са моите мотиви да желая да 
продължа да работя с тях. Мандата вече изтича първата година, така че 
времето, в което те ще бъдат полезни, несъмнено полезни, ще се 
мотивирам, ако трябва отделно за всекиго със своя опит, със своите 
доказани качества, не е толкова дълъг, т.е. ситуацията не е драматична, но 



най-вече тя е лична преценка на ръководителя – с кого иска да работи, на 
кого дава доверието си.  

Успешна работа. Няма да е лека, но нека да е успешна.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Последно, някакви питания към кмета на 

града? Не виждам. Поради изчерпване на първа точка от дневния ред, 
преминаваме към точка втора.   

 
   
 
 



II.  
 

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

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

 
(1) – съгласуване на Окончателен проект на ОУП и ПС-КТС за 

територията на Община Варна, Правила и нормативи за прилагане на ОУП. 
(2) – одобряване на ПУП - ПУР на СОП “Тополи”  – гр. Варна 

 (3) – одобряване на ПУП - ПУР на кв. “Изгрев” включващ 
м.“Изгрев”, м.“Франга дере” и м.“Кокарджа”.  

 
Докл.: Таня Парушева –  

Председател ПК “АСУОРТОНМ”  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на председателката на комисията, г-жа Таня Парушева. 

Заповядай Таня.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, общественият интерес по повод на тази така значима точка 

за град Варна е засвидетелствано от всички граждани, които са успели 
днес да влязат в залата. За съжаление тя се оказа доста малка за 
проявяващите желание да участват в този процес. Аз ви предлагам преди 
да започнем да разглеждаме проекта за решение за общия устройствен 
план, да дадем време на авторския екип още веднъж да ни запознае с 
окончателния вариант на този общ устройствен план, тъй като не всички от 
нас присъстваха на презентацията, която направихме в “Зала Варна”. Също 
така и по повод на всички граждани, които са решили, пак казвам, да 
станат част от този процес, мисля, че една такава презентация ще бъде 
изключително подходяща. Така че, процедурно правя предложение в 
рамките на, да речем, около половин час ние да бъдем запознати с 
окончателния вариант.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чухте предложението. Има готовност, екипът е тук. Който е 

съгласен с предложението на председателката на комисията, г-жа 
Парушева, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 



Каня екипа да представи .... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
... Никифоров ще Ви помоля да заповядате.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
НИКИФОРОВ 
Уважаеми г-н председател и членове на общинския съвет, драги 

гости и колеги. Позволете ми по възможно най-краткия начин да ви 
запозная с окончателния проект на общия устройствен план на града и 
Община Варна.  

Последният Общ устройствен или както го наричаха Общ 
градоустройствен план на град Варна е приет през 1982 г., 80-години е 
направен. Знаете, че от тогава се промениха съществено социално-
икономическите и научно-техническите, и всякакви условия в страната, 
което наложи да се разработва нов устройствен план.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
По-близо до микрофона.  
 
НИКИФОРОВ 
Добре. Виждате плана от ’82 г., за да направите сравнение с това, 

което е сега във Варна, ще покажа сегашното състояние на града. Това е 
Варна, айде да не е 2012 г., но 2011 г., така както сме я заснели ние. Сега. 
Ще ми позволите да направя едно малко сравнение между плана от ..... 
посока ... Североизточната е запазена за държавния туризъм, много 
ограничено развитие в южната посока. Даже на този план липсва 
Константиново. За да направите сравнение още по-добро на този фрагмент, 
на този кадър виждате със светъл цвят всичките тези селищни 
образования, които са създадени през периода след ’82 г. Фактически това 
са селищни образования, които са предимно за обитаване и през лятото се 
използват, разбира се, и за отдих. Това е на север от града – “Балък дере”, 
“Планова”, “Сълзица”, “Франга дере” и т.н., “Сотира”, “Руски окопи”, ако 
продължите “Св. Никола” и т.н. На юг това е “Боровец – север”, “Боровец 
– юг”, около “Звездица” селищните образования и при “Константиново”. 
Тези територии са усвоени по механичен начин, т.е. земеделските терени 
са превърнати в градски имоти, горските улици и пътеки са сформирани в 
улици, които знаете в какъв вид са. Без необходимата инфраструктура. 
Още малко едно сравнение. По отношение на комуникационно – 
транспортната структура на града. Плана от ’82 г. всъщност приет 
официално комуникационно – транспортен план ’84 г. предвижда 



“Аспаруховия мост”, който сега прокарва цялото движение покрай 
катедралата да се отбие в ляво по ул. “Девин” и след това да обиколи 
обходно централната зона на града. Виждате в дясно каква част е 
реализирана от този проект. Така че, Варна продължава да се пресича от 
движението север – юг през центъра на града. Така. Знаете, че в 
продължение вече на шест години един екип от Националния център за 
териториално развитие в София и ТПО – Варна работи върху Общия 
устройствен план, върху неговите фази и той е показан по различни поводи 
и на различни места, на различни обсъждания. Пред вас се намира 
окончателния проект. Този проект е популярен вече за населението. Аз 
обаче ще се върна малко назад, за да покажа и предварителния проект и 
след това ще се опитам да направя преглед на промените, които 
окончателния проект е направил по отношение на предварителния. Ще се 
спра само на най-значимите промени. Не за всеки отделен имот, разбира 
се. Ето виждате между “Тополи” и “Казашко” е предвиждането на една 
нова територия за жилища. По този начин “Тополи” и “Казашко” 
получават една добра връзка и излаз на езерото. Разбира се, много по-
добре би било, ако целия южен скат на езерото можеше да се застрои с 
жилища, но затова трябва да се сърдим на Мидхат Паша, който на времето 
прокарал там ж.п. линията и тя е станала основа за развитие на 
промишлеността. Така. След много спорове, така наречената “Ботаническа 
градина” остана в окончателния проект, като една територия богато 
озеленена за спорт и атракции. Още няколко промени завършихме, но 
малко ми прескочи кадъра, аз ще ги обясня. Така. Виждате тука така 
наречената “Коса писта”. Тя не е наше предложение, тя е предложение от 
дълги години, правени са проучвания, ние смятаме, че това е решение 
положително, защото спасява отшумяването на цялата жилищна зона на 
града. Но Министерство на транспорта не се съгласи с “Косата писта” да 
бъде заложена, ние все пак решихме да я оставим като земеделски терен 
без право на застрояване. Това, което можете да видите на този кадър е 
тъмно виолетовото по-скоро, пембеното, зона “Метро”. Да, зона “Метро”, 
в която ние бяхме сложили терени и за смесено предназначение, но по 
искане от различни страни цялата зона стана за производствени дейности. 
Искам да ... Още няколко промени направихме, главно във връзка с 
намиране терени за гробища. Така, искам да подчертая, че общия 
устройствен план на Варна е стратегически документ, който е насочен да 
служи на общината да управлява развитието на града. Той не се занимава с 
отделни имоти и отделни терени на отделни собственици. Искам още да 
обясня, че общия устройствен план при сегашните условия в България, у 
нас, пазарна среда, има регулативен характер за разлика от общите 
благоустройствени планове, които ние разработваме и преди ’89 г. Ето 
този, който показах от 80-та година. Този план имаше директивен 
характер, защото зад него стоеше държавата с цялата си икономическа 



мощ. При днешните условия общите устройствени планове имат само 
регулативен характер, т.н. общината може да каже с този план къде какво 
може да се строи. Но кой ще го строи, кога, с какви пари – това трябва да 
го реши пазара. Новият план е изработен в условията на развиващо се 
демократично общество, при равнопоставеност на всички форми на 
собственост и грижа за подобряване на качествата на природната и 
антропогенна среда. Общият устройствен план на Варна осигурява 
възможности за богат избор на място за живеене, за отдих и за реализиране 
на различни инвестиционни инициативи. Той се стреми да защити 
интересите на всички обитатели на общината и на многобройните й гости. 
Аз държа да чуете тази декларация от името на екипа. Варна е един от 
малкото български градове, чието население продължава да нараства, 
независимо от демографската криза в страната. Знаете, че в процеса на 
разработване на плана се обсъждаха различни цифри и общо взето ние 
бяхме критикувани, че предвиждаме сравнително бавно и слабо нарастване 
на населението на града. Тогава се говореше за милиони 2007 – 2008 г., 
милионно население, но научната прогноза на нашите демографи сочи, че 
последното население на общината от 354 700 през 2005 г. ще порасне на 
530 000 през 2030 г. Ако съберем постоянното и временно население ще 
получим над 700 000 пребиваващи в общината през летния сезон, което е 
безспорно една впечатляваща цифра. Естествено е при тази оптимистична 
демографска прогноза да се увеличи нуждата от урбанизирана територия в 
общината от 8436, 43 ха през 2005 г. на 13 093 ха към 2030 г. Аз обаче 
искам да подчертая, че основният дял от новите територии на града това са 
селищните образувания, които аз ви показах. Те са с решение на 
общинския съвет са включени в рамките на града, за да може общината да 
ги благоустроява. Освен това другата съществена част от новите територии 
това са зелени площи, които се намират на юг от езерото, горския фонд и 
междата, която е на “Франгенското плато”. Тези гори нямат стопанска 
стойност, но по отношение на рекреационните функции те са добре дошли 
за града. В новия баланс на територията относителния дял на обитаването 
и отдиха доминира, което е естествено за общината, но нарастват и 
площите за нови високо технологични производства, за обществено 
обслужване, за спорт и атракции, за транспорт и инженерна 
инфраструктура. Така. Предложенията на плана за разширяване на 
територията на града са както следва: 

- на юг в района на Боровец, Звездица и Константиново, 
предназначени за обитаване и отдих; 

- на запад за изграждане на нова товарна ж.п. гара, контейнерно 
пристанище и  високотехнологични производства; 

- на север и североизток върху съществуващи селищни образования 
и вилни зони за обитаване и отдих.  



Ето тук на този кадър ще покажа новите терени, които ние 
включваме в рамките на града. Виждате ги на север от града, които са на 
практика урбанизирани. На юг в района на “Боровец”, които са също в 80 – 
90 % урбанизирани и тези при “Звездица” и “Константиново”. Ето тука ще 
видите и този терен, който добавихме в окончателния проект между 
“Тополи” и “Казашко”. Така, тука имаме един кадър, който показваме 
обслужването с детски учреждения – една тема, която е много актуална за 
големите градове и която по редица причини не достатъчно добре решена 
във Варна. Ние сме предложили решения, да осигурим място за детски 
учреждения, места по различни системи и това е показано на тази карта. 
Сравнително не, а значително по-добре е мрежата за образование и наука 
във Варна, виждате от диаграмата. Ние предлагаме създаване на два нови 
големи образователни центрове, те се намират в южните части на града, 
естествено, защото там се развива града. Това е на брега на езерото и в 
“Боровец”. Тука имаме една схема, на която сме показали локализацията 
на младежки и обслужващи дейности, те са свързани с водните спортове, 
зеленото със зелените площи. Виждате две големи нови такива кръгчета, 
които се намират на южния бряг на езерото и в южните територии, които 
сега усвояваме. Това е схемата за производството, за индустрията. Трябва 
да изтъкна, че в индустриалните зони на града, които главно са в западна 
посока на северния бряг на езерото текат процеси на преструктуриране на 
терените, които са близо до магистралата, “Владислав Варненчик”, които 
се преструктурират в услуги, в търговски и други дейности. Това е 
показано в тази диаграма, но плана осигурява достатъчно възможности за 
развитие на всички нови, иновативни производства, високо технологични, 
бизнес – паркове и т.н. Така, едно от най-съществените предложения на 
плана на Варна, на новия план на Варна, е освобождаване на територията 
на “Острова” и на старото товарно пристанище “Варна - изток” и товарната 
ж.п. гара от производствено - складови дейности и предоставянето й за 
културни, търговско – делови, спортно - рекреационни и др. подобни 
функции. Трябва да кажа, че това не е наша идея и наша мечта, това е идея 
на много проектанти, които са работили върху Варна. Ето сегашното 
състояние на тази територия. Виждате, че тя е виолетова. Ето какво 
предлага проекта. Практически основаната част от тази територия се 
трансформира в центарлна зона предназанчена за културни, развлекателни, 
научни, музейни и всякакви дейности. Рекреационни. Така, имам една 
схема, на която ще покажа как си представяме ние постепенно и 
поетапното трансформиране на тези горските фондове, които са на юг от 
града и на север в градски паркове и в лесопаркове. Тъй като ще има 
доклад по зелената система, аз ще бъда кратък. В момента Варна има около 
7 кв.м. зелени площи на обитател. С плана благодарение на тези зелени 
площи, които се намират, за съжаление, в периферията на града, ние 
увеличаваме многократно зелените площи на града. И може би Варна ще 



стане един от най-озеленените градове в Европа. Ето виждате предложение 
за “Константиново”, за етнографско селище. Предложение за атракционен 
парк и зоопарк, предложение за други паркове в зелените площи. 
Включване на зелената вежда, която е на север от града и на юг от 
“Франгенското плато”. Знаете нейната история как е създадена тази зелена 
вежда. Разбира се, парка “Златни пясъци”. Нов крайбрежен парк в 
“Аспарухово”. Една много важна схема, която разглежда отдиха в 
територията на общината. Само че отдиха тука е разгледан не просто, като 
комплекси за отдих, като туристически селища, а цялостно. Като дейности, 
които са свързани с морето, с центъра на града, с неговите вторични 
градски центрове, с парковете, с различните други дейности. Варна, както 
и другите големи български градове, има моноцентрична система. Той има 
един главен градски център, който изпитва трудности, както по отношение 
на осигуряване на терени, така и по отношение на достъп. И затова във 
всички планове се предвиждат вторични градски центрове. Ние сме 
предвидили два такива не, а три такива вторични градски центрове. 
Разбира се, един на юг в “Боровец”; един на запад; и една нова територия, 
която малко е позната, може би – това е между кв. “Виница” и града, но 
там има достатъчно възможности за развитие на един комплексен вторичен 
градски център. Тука са показани и обществено обслужващите дейности 
по главните градски артерии, комуникации, както и една система от 34 
малки локални центрове за обслужване, местно обслужване на 
обитателите, които живеят около тях. И една голяма група от 
специализирани обществени центрове, които са предназначени за 
специфични обществени услуги. Сините са свързани с морския транспорт, 
зелените със зелените площи, виолетовите с наука и образование и т.н. Ето 
тука сме показали разширението на главния градски център. Трябва да 
кажем, че Варна е един от малкото градове в Европа, който има такава 
златна възможност – да държи в сърцето на града една почти неизползвана 
ефективно територия. Ето ги тези малките локални центрове .... 

 
................. /гражданин/ 
Хората се интересуват от бъдещето на Морската градина .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм Ви дал думата, ако обичате ...   
 
................. /гражданин/ 
.... във Вашия план променяте устройствената зона на част от 

Морската градина .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господине, господине ... 



................. /гражданин/ 

.... което е нарушение на Закона за устройство на територията.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за ръкоплясканията, но това не е по процедура. Много ви 

моля. Запознайте се. Изслушайте човека.  
 
НИКИФОРОВ 
Общия устройствен план .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
НИКИФОРОВ 
Общия устройствен план е един комплексен инструмент, комплексен 

проект, в който зелената система една сравнително значима част, но не е 
единствена. Ето сега ще обърна вашето внимание и върху комуникационно 
– транспортната система. Аз не мисля, че Варна няма проблеми с 
комуникациите и транспорта, и на този кадър е показано какво предлагаме 
ние, за да се подобри комуникационно – транспортното обслужване на 
града. Аз вече обясних, че поради “Аспаруховия мост” цялото движение 
север – юг минава през града, покрай катедралата. Ето този обход с мост 
при “Казашко” е нещо, което ще освободи Варна от транзита, ще изтегли 
голяма част от вътрешно градското движение в периферията на града, ще 
осигури няколко нови входове в града – от юг, от запад и нещо много 
интересно, което не се знае от много хора, това е входът от “Кичево”. От 
към “Кичево” може да влезете в града, да отидете на “Виница”, да отидете 
на “Св. Константин и Елена”, да отидете на “Златни пясъци”, без да 
пресичате града, ако идвате от София. Ето вътрешната комуникация от 
висок клас с втори мост Аспарухов, която извежда движението периферно 
на централната зона, свързва се с магистрала “Хемус” и с другите връзки в 
североизточна посока. Ето тука няколко нови събирателни улици от 
градски характер. Едната е покрай северния бряг на езерото, която свързва 
пристанището “Варна – изток” с “Варна – запад”, “Леспорт”. 
Изключително важна, необходима за града улица. Другата улица, която 
виждате на север, която е между жилищните образувания и зелената 
вежда. Знаете, че всички тези жилищни образувания сега се обслужват 
тупиково от към града. Това е една панорамна улица, която ще даде 
възможност за обслужване на цялата тази зона. Още една панорамна 
улица, която върви по билото, т.е. на края на “Франгенското плато” и, 
която свързва “Каменар”, “Телевизионна кула”, “Добрева чешма” чак с 
“Перчемлията”. Там има един горски път, който всъщност се ползва през 
лятото. По отношение на културното наследство плана се стреми да въведе 



по-строги мерки чрез съответни режими насочени към опазване на 
културните ценности на града и общината. Знаете, че Варна е богата, 
особено централната зона с културно наследство, ето това е нашия принос 
към ... Тука е колежката Железова, която се занимава така с голяма любов 
в тази зона. Развитие на  крайморски и крайезерен воден транспорт и 
осигуряване на  съответни пристанищни съоръжения, това е следващата 
схема. Тука се вижда добре, крайбрежния транспорт, както и далчния 
транспорт до Констанца и до Истанбул. Местата на пристанищата, както и 
крайбрежния езерен транспорт, не само морския. Аз съм сложил няколко 
кадъра, които се занимават с техническата инфраструктура. Няма да ги 
коментирам, но тук са колегите, които са авторите на тези проекти, ако 
имате въпроси към тях можете да ги зададете. Това, което аз мога да 
декларирам от името на колектива, че с техните планове те осигуряват 
развитието на града по отношение на цялата техническа инфраструктура: 
електроснабдяване, оптични кабели, водоснабдяване, канализация, това са 
много важни и много скъпи и трудно ...., газификация, топлофикация. 
Позволил съм си да покажа една единствена схема от разработките на 
проф. Булев за естетическите проблеми на града. Само нея искам да 
покажа. Това е уникалният шанс, който има Варна като град, който е 
разположен в долината на река Девня и върху скатовете на “Франгенското 
плато” и “Авренското плато”, което дава възможност за безкрайни 
визуални връзки между двете части, между двете страни на града – 
северната и южната. Това е изключително богатство на града. Който е 
влизал във Варна от юг например или е ходил нагоре, знае какво е това. 
Няма да коментирам, тука сме показали Варна в Европа, в България, в 
Черноморския регион. Ние сме задължени да направим една далеко 
перспективна схема за развитие на Варна. Варна има великолепни 
възможности за развитие и в трите посоки – и на север, и на запад, и на юг. 
Една серия от карти, чиито автор е тука, арх. Бачева се занимава с 
крайбрежието на града, което е много важно. Ако желаете тя би могла да 
направи ..., брегоукрепване, свлачищни райони, различните охранни зони и 
ползването им съгласно Закона за устройство на територията, Закона за 
черноморското крайбрежие. Така. И накрая правим една рекапитулация, 
която ние казваме опорен план, общ устройствен план, увеличение – 
намаление. Ето тука може да видите урбанизираните територии, които 
нарастват с 68 %, но пак повтарям – в това нарастване са включени 
селищните образования, които са реалност, те не са нови. Там са включени 
и зелените площи. Една по-подробна таблица, която показва баланса на 
територията по отношение на увеличаване и намаление. Тука може да 
видите, че най-много се увеличават площите за спорт и атракции. 
Очевидно Варна не може да бъде туристически град само разчитайки на 
плажа, трябва да се увеличат. Следващите по увеличаване това са площите 
за озеленяване, паркове и градини – с 411 %. И след това идват територии 



за транспорт, територии за обществено обслужване, сравнително малък 
процент е увеличението на територии за обитаване.  

Това е. Благодаря за вниманието. Колективът е на ваше 
разположение. Искам само да .... Искам само да подчертая, че реализацията 
на този план ще зависи от всички граждани, както и от управлението на 
града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева. Г-н Портних. Поискахте думата, Г-н 

Портних.    
 
Иван ПОРТНИХ 
....................... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, само момент.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да, заповядай ... Г-жа Парушева. Г-н Портних поиска думата. Вие ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, тъй като имаше няколко основни теми, които бяха 

коментирани по повод на този Общ устройствен план и един от тях беше 
трасето на бул. “Варна”. От авторския колектив ще помоля в частта на 
пътната инфраструктура да се изясни още веднъж необходимостта от този 
булевард, че той всъщност не представлява дублиране на трасета, а 
необходим заложен още в устройственото планиране на града от ’82 
година и мисля, че това ще може ... Кой колега ще презентира? Г-жа 
Андреева, заповядайте.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да изслушаме и за другата конфликтна точка. Заповядайте.  
 
АНДРЕЕВА 
Благодаря. ..... до 1996 г. Директно минавам на нещата, които този 

настоящ окончателен проект на Общ устройствен план на Варна представи 
пред вас. Едно от най-важните неща, които с този проект се прави, се 
предлага, зад което решение да застане Община Варна, Област Варна и 
съответно държавата, това е изнасянето на път 1.9 Малко Търново – 
Дуранкулак, който в последствие е част от така наречената черноморска 
магистрала на страните, граничещи всички страни, които всъщност се 
опират в Черно море, до Черно море, извинявам се. Това е един проект, 
който е над национален и силно се надяваме, че това е може би едно от 



най-бързите неща, които биха станали за нашия град. Това, което спомена 
проф. Никифоров е точно така, защото преди много години вместо да се 
организира това трасе в момента магистрала Черно море, път 1.9, две от 
най-високите трасета на републиканската пътна мрежа, те преминават през 
центъра на града. Не само преминават през центъра на града, те когато 
влязат там, трудно излизат от там. Второ нещо съществено, което в този 
проект се представя това е един опит да се реши проблема с летище Варна. 
Държавата отказва за момента да се мисли за ново летище, това е също 
старо мислене. Знаете варненци, всички знаете как всъщност се появява 
това място на летището. Но има вече технически средства и затова целият 
екип застава зад тази идея и всъщност резервира този терен за “Коста 
писта”. Преди това, само забравих нещо основно да кажа. Всичко, което 
представя комуникационно – транспортната система, тя е с прогноза 50 
години напред. Към нея се връзва цялата техническа инженерна 
инфраструктура на града. Това са неща, които не могат да се реализират в 
рамките на прогнозния период на един ОУП или на по-ниските други фази. 
Извинявайте, това беше просто вмъкване. Поради тази причина има много 
неща, които ние сме длъжни да заложим. Не сме медиуми, просто сме 
добри професионалисти и търсим варианта, който може да се развива 
съществуващия град, да става модерен и т.н., но в същото време да си 
запази своите възможности и когато стане необходимост от реализиране на 
магистрални трасета, като водопроводи, ел. и др. подобни, да има къде те 
да бъдат положени, без това да нарушава основния ритъм и живот на 
града, и населението на този град. С този проект второто нещо, което се 
прави, се осъществява идеята всичко под бул. “Левски”, всички трасета на 
съществуващи улици под бул. “Левски” посока изток да бъдат трети клас, 
най-висок клас – трети клас. В това число или вметвайки да кажа, 
например бул. “Владислав” в момента е втори клас, бул. “8-ми Приморски 
полк” е също втори клас. Това са градски скоростни магистрали. А ние 
предлагаме всичко под бул. “Левски”, което е на терен да стане всъщност 
трети и четвърти клас. Да може да се запази една спокойна структура, 
максимално насищане на малки улици, седем метрови платна, да е 
достъпен района, да могат да се осигурят в голяма част в тези зони 
възможност за паркиране, обслужване, просто града да върне своята 
романтична, загадъчна, историческа стойност от преди 30 години, 
минимум. Поне аз това помня. По този начин бул. “Левски” става 
всъщност дъгата, която до нея се стига и тя започва да разпределя 
движението, а не както е сега нали това да става през бул. “8-ми 
Приморски”, “Луиза”, “Христо Ботев” и т.н. По същия начин, като 
продължение на бул. “Левски” в двете посоки, посока “Тополи” се закача 
бул. “Девня”, който в момента е в системата на републиканска пътна 
мрежа. Т.е. ние предлагаме в частта на Община Варна до “Тополи” той да 
бъде, той да стане част от мрежата на града, т.е. първостепенна улична 



мрежа. Второто нещо, което е бул. “Левски” на юг през новия мост, той 
влиза в южната част, обхожда “Аспарухово”, “Боровец” и от там 
превключва, т.е. осигурява отново спокоен режим на съществуващи зони 
за обитаване, както и на бъдещи такива. Максимално отдалечен високия 
клас от крайбрежната ивица. Третото нещо, въпрос, въпросът беше да 
започна да говоря малко и за бул. “Варна”. Не малко, с удоволствие ще 
говоря за него. Бул. “Варна” е едно от най-важните трасета за функцията 
на нашия град. Той прави най-добрата дъга. Преминавайки на 1.9 през 
новото трасе към “Тополи”, съответно нашето предложение потвърждава 
решението магистрала „Черно море” да се изнесе изобщо от Община 
Варна, както и се предлага в проекта тук - таме в някои части, особено в 
транспортните схеми – там се вижда къде е магистрала „Черно море”. 
Съответно най-високия клас, а града с население пулсиращо от порядъка 
на 1 млн. постоянно и временно, това е първа необходимост. Нашия град е 
специфичен поради факта, че той е една дъга. За разлика от много други 
градове, много лесно се прави обход на един град като София, Пловдив и 
т.н. Но за нашия град това е трудно. Но ние имаме силата и смелостта, и 
мисленето да знаем как да предложим да стане това. Бул. “Варна” 
осигурява най-високата скорост на достъп до града. Грешка. Той всъщност 
поема входовете на града и разпределя, той затова е дъга и той разпределя 
движението на по-ниско ниво. Бул. “Варна” искам да кажа, защото явно 
това е вълнуваща тема, отново ще подчертая – бул. “Варна” е трасе, което 
не засяга, той е максимално осигурено на конструкции, дали над терен, 
дали под терен, максимално е осигурено поради факта, че минава през 
силно урбанизирана територия. Но то осигурява възможност за скорост в 
порядъка от 60 – 70 км. в градски условия. То няма да попречи на никого. 
То основно сме се мъчили да мине на конструкция например. Но вие на 
чертежа го виждате все едно, че е на терена. Какво да ви кажа. Бул. 
“Варна” в момента, с това развитие, с това представяне на общия 
устройствен план прави една от най-смелите си връзки над “Виница” и 
връзката от север, посока “Кичево”. Т.е. това е, вие познавате града. Освен 
това, това е единствената възможност териториално за нашия град да може 
да се осъществи тази дъга и да не се получават тези неща, които да не 
мислете, че никой не е искал досега да се осъществи този проект. Просто 
за съжаление влязохме в едни промени, които живота ги налага. Те не 
зависят нито от проектантите, нито от хората, от които зависи, а това сте 
вие общинските съветници и управлението на един град, за да се 
реализират голяма част от тези неща. Трето нещо ... Момент. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. Нека се изслушваме ... 
 
 



АНДРЕЕВА 
Аз не ви прекъсвам. Много ви моля.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
.... вас сме ви слушали много пъти ...                       
 
АНДРЕЕВА 
Това е неуважение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... нека да изслушаме специалиста.  
 
АНДРЕЕВА 
Ако обичате седнете. Много ви моля. Просто искам да ви кажа още 

нещо. Първо ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм ви дал сумата.  
 
АНДРЕЕВА 
... с този план и с .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Седнете.  
 
АНДРЕЕВА 
... този опит да се въведат, да се подредят всъщност с добра йерархия 

уличната мрежа, има възможност във Варна да се осъществят и маршрути 
със скоростен транспорт. Дали те ще бъдат автобусни, дали ще бъдат ел. 
някакви – има възможност мрежата, която предлагаме да осигури на първо 
време скоростен автобусен транспорт. Което означава предвижване спирки 
на разстояние от по 3 – 4 км. и развиване на скорост на тези автобуси от 
порядъка на 60 км. в градски условия, което знаете е едно предимство за 
всеки град да може бързо и лесно да достига до някъде. Второто нещо, 
като транспорт, което съвместно с целия екип предлагаме, това всъщност е 
възстановяване на крайбрежните пътувания. Затова максимално всички 
пристанища дали са за круизен транспорт, дали са за яхти и т.н., всички 
тези пристанища с този проект ние ги осигуряваме, разбира се с 
транспортна връзка, защото това е задължително в системата на 
безопасност на системите. Сигурно пропускам много важни .. Да. 
Извинявам се. Другото ново нещо, което ние предлагаме с този екип, това 
е всъщност продължението на “Александър Дякович” и влизане на една 
третокласна добре обслужваща улица от първостепенна улична мрежа, 



която да стъпи на “Острова” и да има връзки и с юга, и със севера. Като 
тази връзка няма друга възможност, тя е на терен в посока “Аспарухово”, 
ул. “Първи май”, това е всъщност възможност там да се осъществи с 
фериботна връзка, през плавателен канал едно. И в общи линии силно се 
надявам всички млади хора в тази зала да имат късмета и щастието поне 
едно нещо от тези предвиждания да се случи в техния живот. Желая ви 
успех.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Г-н Портних, г-н Гуцанов, г-н Костадинов – 

последователността. Заповядайте г-н Портних, да се готви г-н Гуцанов.  
 
................... /гражданка/ 
Прощавайте, има подадена молба ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм Ви дал думата. Не съм Ви дал думата. Моля Ви.  
 
................... /гражданка/ 
...искам думата ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Седнете долу. ...  
 
................... /гражданка/ 
Има подадена молба за изявление от гражданите ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Към уважаемите гости, постъпват предложения да изключим 

страничните микрофони. Нямам желание да го правя, надявам се ... 
Надявам се да се уважаваме. Всичките, които са окупирали десния 
микрофон ги слушаме от два месеца и от пет годни. Нека се уважаваме. 
Общинските съветници имат право да се изказват – за гостите, останалите 
могат да го правят след като те гласуват и решат да им бъде дадена думата. 
Това е към вас. Ще го направим, като му дойде времето. ... Не съм Ви 
питал, ако обичате. Съветниците са, които решават тука. Не аз и вие. Г-н 
Портних, заповядайте.    

  
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
По-близо до микрофона, ако обичате.  



Иван ПОРТНИХ 
Благодаря г-н председател. Уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Предстои ни да приемем общия устройствен план, документ с огромна 
важност за бъдещото развитие на нашия град и то с хоризонт минимум 25 
години. Общият устройствен план ще осигури на града ни нови 
инвестиции, нови работни места, нова инфраструктура с обем и визия, 
която подобава на един модерен европейски град, каквото Варна 
заслужава. Във връзка с това, отчитайки бележките, мненията на нашите 
съграждани, се наложи през изминалите дни да потърсим мнението на 
нашето правителство относно този така важен за град Варна и за 
развитието на град Варна в дългосрочна перспектива документ. Проведени 
бяха редица консултации, в това число и с премиера, вицепремиерите, 
ресорният министър г-жа Лиляна Павлова, с която бе направена и среща 
във вчерашния ден в София, на която ясно бе изразена и потвърдена волята 
на правителството, което е позиция и на ГЕРБ – Варна – Общият 
устройствен план да бъде приет, тъй като това наистина ще даде шанс за 
дългосрочно и правилно развитие на града ни, но с категорични, ясни 
корекции гарантиращи пълната забрана на строителство в Морската и в 
Ботаническата градина на град Варна. Морската и Ботаническата градина 
да се обособят, като устройствена зона за градски паркове и градини за 
широко обществено ползване ЗП, като отпаднат обособените устройствени 
зони, като ОО, О1 и О2. По този начин съществуването и развитието на 
Морската и Ботаническата градина ще бъдат гарантирани поне във времето 
на действие на общия устройствен план или минимум 25 години. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Портних. Г-н Гуцанов, заповядайте. Да се готви г-н 

Костадинов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости на днешното 

заседание на общинския съвет. Нормално е да бъде такъв интереса към 
приемането на общия устройствен план на Варна, тъй като това е 
основният документ, по който ще се развива града в следващите години. 
Този план не е на една, втора или трета политическа партия. Не е на едно 
или друго правителство. Този план се работи вече в продължение на 
няколко мандата и не един, и два състава на общинския съвет са го 
обсъждали, и не едно, и две правителства. И експертни национални и 
местни съвети са давали своето становище. Аз считам, че основните 
моменти, на които той трябва да отговори и до голяма степен той отговаря, 
са на първо място зелените площи на града, което най-много касае 
варненци и смятам, че ако бъде спазено решението на общинския съвет от 



2008 г., което е категорично, че втората част на Морската градина или така 
наречената “Салтанат” е зелена площ – нещата ще бъдат ясни и 
категорични. И няма защо да се обсъждат и да се прави изкуствено 
обществено напрежение, ако това нещо бъде решение на общинския съвет. 
Затова аз предлагам следното решение, допълнение към досега 
съществуващите и предложените. На първо място това да бъде част от 
Историческото ядро, втората част на Морската градина и да бъде 
направено предложение до Министерството на културата. Това е 
единственото спасение за втората част на Морската градина, всичко друго 
са палиативни мерки. Изчитам дословно какви са предложенията:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 4 
от Закона за културното наследство, Общински съвет – Варна предлага на 
Министерството на културата да се декларира като недвижима културна 
ценност територията с граници “Шокъров канал”, скат откъм морето, път 
Варна – Златни пясъци, алея от път Варна – Златни пясъци до морето, 
комплекс “Сийсайд”, групов паметник на парково и градинско изкуство от 
национално значение, като се извършат необходимите действия по 
издаване на декларативен акт, при условията на допускане на 
предварително изпълнение на акта.  

И второ решение, на основанията, които ще ги предам на 
председателя на общинския съвет: Общински съвет – Варна предлага на 
Националния институт за недвижимо културно наследство да извърши 
действия по издирване и изучаване с цел идентифициране, като недвижима 
културна ценност на територията с граници “Шокъров канал”, скат откъм 
морето, път Варна – Златни пясъци, алея от път Варна – Златни пясъци до 
морето, комплекс “Сийсайд”, както и да извърши предварителна оценка и 
внесе предложение до Министъра на култура по реда на чл. 58, ал. 1 от 
ЗКН по издаване на заповед за деклариране на обекта, като недвижима 
културна ценност, групов паметник на парково и градинско изкуство от 
национално значение, на която заповед да бъде допуснато предварително 
изпълнение.  

И с това всички въпроси се решават. Аз се надявам, че ще бъде 
подкрепено решението. За по-голяма сигурност предлагам още едно 
решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
одобрява графична част, ведно с всички устройствени схеми и приложения 
към нея на общия устройствен план на град Варна, като за територията с 
граници “Шокъров канал”, скат откъм морето, път Варна – Златни пясъци, 
алея от път Варна – Златни пясъци до морето, комплекс “Сийсайд” или 
така наречената “Салтанат”, се одобрява с показатели и предназначения 
“Зелена площ”, “Историческо ядро” на Морската градина. 

Колеги, аз силно се надявам, че това ще бъде подкрепено от 
общинския съвет, с което ще отговорим и на желанията на варненци. Не 



може тази Морска градина да е създавана преди 100 г., когато Варна е била 
30 хил., а в момента, когато ние сме 400 хил. да намаляваме Морската 
градина. Така че, нещата са пределно ясни.  

Това е едната част на общия устройствен план. Втората част, която 
има изключително важно значение и аз моля проф. Никифоров и екипът, 
който прави общия устройствен план да отговорят на този въпрос: във 
Варна през следващите години ние трябва да минем на едносменно 
обучение на децата. Има ли заделени нужните площи? Това може много 
лесно да стане с “да”, “не”, колко са за изграждане на нови училища и нови 
детски градини, защото така или иначе града върви в друга перспектива. 
Това са терени, които трябва сега да бъдат заложени в общия устройствен 
план. Знам, че това беше направено, но просто за по-голяма сигурност, аз 
моля екипа да потвърди пред общинския съвет преди да си вдигнем ръката.  

И на следващо място, показателите са ясни и аз благодаря на целия 
екип, че са спазени така, както бяха обсъждани в различните експертни 
съвети, в различните територии – различни показатели на застрояване, 
плътност, височина и т.н. Относно развитието на града, като икономика и 
бизнес. Най-важната част от този Общ устройствен план са възможностите 
за изграждане на магистрала “Черно море”, но както г-жа Андреева каза, 
като част от магистрала “Истанбул – Бургас – Варна – Констанца”, защото 
Варна в големия смисъл е да стане логистичен център. По този начин да 
бъдат открити работни места на територията на Варна. Това е голямата, 
големият смисъл и това, което трябва да свърши общинския съвет, 
местната и централната администрация на едно или друго правителство. 
Това не може да бъде еднократен акт, това е дългосрочен процес. И 
изграждането на новите мощности на пристанището, защото в крайна 
сметка смисълът е да има повече пари в този град. Веднъж, когато се 
изграждат обектите и втори път, когато тече тяхната експлоатация. Така 
че, аз смятам, че екипът е успял да отрази основните моменти, които дават 
перспектива за развитието на града. Големият въпрос е следният: дали той 
ще бъде реализиран, защото и предният Общ устройствен план е бил добър 
за Варна, но от 90-та година насам няма нищо реализирано по него 
сериозно. И това, което е важно да се свърши и дано то да стане този Общ 
устройствен план наистина да бъде реализиран. Това е голяма работа, 
която трябва да направят този и следващите общински съветници, това и 
следващите правителства. Защото Варна може да е втората по големина 
град, но не вторият по значение. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Костадинов. Имаше въпрос към проф. 

Никифоров, да се подготви след г-н Костадинов.  
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Аз първо искам да задам един въпрос, кой определя днес режима на достъп 
до залата на Община Варна за провеждане на сесии, защото сутринта 
самият аз имах проблеми с влизането в залата. В момента отвън има също 
хора, на които им се забранява да влизат и казват, че има издадена заповед 
от началник не знам кой. Кой е началникът, който е издал заповед, с която 
се ограничава достъпа на хората до една публична обществена сесия? На 
този въпрос искам да му получа отговора сега. Защото пак казвам, 
сутринта не бяха допускани не само общински съветници, ами на всичкото 
отгоре не бяха допускани и хора, които работят в общината.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля Ви, по общия устройствен план.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така. Сега. Втори въпрос, втори въпрос. ... Втори въпрос, сега има и 

хора, които работят тука, разбирам ви, ще си получите хонорарите пичове, 
няма проблеми. Така. Продължавам нататък. Втори въпрос. Бяха зададени 
въпроси и то серия въпроси, които бяха по отношение на общия 
устройствен план. Отговори на тях не бяха получени, включително и аз 
зададох такива въпроси, писмени. След обсъждането, което беше 
направено по инициатива на г-жа Таня Парушева, за което искам да й 
благодаря, на общия устройствен план. Тогава бяха зададени писмени 
въпроси, отговори няма, включително и аз на въпросите, които зададох 
още не съм получил отговор. Една част от тях мислех да чета сега, но тъй 
като г-н Портних изцяло преобърна сценария на това, което се очакваше да 
се случи, за което го поздравявам, въпросите ми се свеждат до два. 
Единствено и само до два въпроса. На първо място, за какви граници, 
обозначени със зелени площи говорим в общия устройствен план 
“Приморски парк”? И включително така наречената местност “Салтанат”, 
казвам така наречената, защото такава местност няма. Това е въпросът, 
който е към г-н Портних. Повтарям, за какви граници обозначени със 
зелени площи говорим в “Приморски парк”. На второ място, също 
конкретен въпрос. Каква е широчината, той по-скоро въпроса е насочен 
към ... дамата, каква е широчината на бул. “Варна”? Ни повече, ни по-
малко. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателката на комисията отговаря, след нея д-р Станев поиска 

думата.  
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
По повод на въпроса на г-н Костадинов, дали е получил отговор на 

въпросите си – първо, целия авторски колектив, включително 
консултантите, които са в юридическата част на въпросите, които 
зададохте на общественото, на представянето на плана получихте отговор 
на място, с аргументация, с членове на ЗУТ, членове по Закона за 
устройство на Черноморското крайбрежие, членове, касаещи Закона за 
собствеността, членове, касаещи Закона за културно наследство. Мисля, че 
всички колеги, които присъстваха на тази презентация ще го потвърдят. По 
повод на писмените въпроси ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. ... Г-н Костадинов, контролирайте хората, 

които сте довели около Вас. Моля Ви. ... Моля Ви. Слушам.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Адвокат Бакалова изключително аргументирано Ви отговори какво 

следва при включването на местност “Салтанат” към развитието на Морска 
градина. Много от колегите приеха този отговор, като програма, по която 
следва да се движим не само, като общински съветници, а като посока на 
развитие на тази територия. Ако това случайно нали не сте успели да 
запомните мисля, че адвокат Бакалова с удоволствие ще го повтори. По 
повод на писмените въпроси, които сте отправяли, много от тях касаят 
агенция по кадастъра, имотния регистър, аз приемам това, че сте ги 
отправили лично към мен, но аз за съжаление не съм администрация, която 
може да Ви отговори на част от въпросите, които първо Общински съвет 
не поддържа като такава информация, но въпросите касаещи ширина на 
бул. “Варна”, зони за отреждане по планове, които Вие така казвате, че е 
със съмнителен характер – не знаете къде се поддържат. Район 
“Приморски”, съм сигурна, че могат да отговорят на тази информация. 
Сега по повод на смислените въпроси, на които наистина следва да се 
отговори – ширина на бул. “Варна”. Така. Общите устройствени планове 
не са работни планове. Там се залагат трасета на пътна инфраструктура. 
Ще помоля г-жа Андреева да отговори заявяването на трасе как се 
процедира, като работен проект за този булевард. Арх. Бузев.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика.   
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-жо Парушева, напомням Ви, че тогава получих устен отговор на 

три въпроса, а аз Ви зададох след това чрез Вас до екипа 13 въпроса. Нали?  
 



Таня ПАРУШЕВА 
Точно ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Редно е все пак да правите разлика между 3 и 13.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз правя разлика ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И още тогава се разбрахме ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
... и точно на това и отговорих ... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Още тогава се разбрахме, да ви задам писмени въпроси ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Моля Ви, не с този жест, ако обичате.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, просто ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Нека да се уважаваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважавам Ви страшно много и както ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Тогава не с този жест. Благодаря Ви.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Арх. Бузев.  
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Просто не получих отговор на тези допълнителни писмени въпроси 

... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така ли чух? Арх. Бузев. Заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Костадинов, на въпросите, които касаят одобряване на Общ 

устройствен план във връзка със зададените Ви въпроси ще получите 
отговор в зала, тъй като тези въпроси наистина касаят прозрачност в 
приемането на тази процедура, но тези от тях, които са въпроси, касаещи 
имотен регистър и те имат функцията, включително защита на тази 
информация по смисъла на закона за личи данни, няма как да получите 
отговор.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Арх. Бузев, Янко Станев, Станислав Иванов.  
 
арх. БУЗЕВ 
Уважаеми председател, уважаеми общински съветници. С две думи 

само ще пробвам да отговоря на въпроса. В проекта, който ви представи 
преди малко проф. Никифоров, оразмеряването на техническата 
инфраструктура и инженерната инфраструктура е правена по норматив 
спрямо брой населения, преброявания, екрани, това е нормативно 
изискваните да бъде. Сега в подробното проектиране, в работното 
проектиране включва в себе си огромна част изследвания, проучвания, 
които доказват широчината и габарита на всяко едно съоръжение, което е 
предложено. Значи ще бъде супер несериозно сега да ви отговоря, че ние 
много сериозно проучихме и той ще е широк 60 м. Ми това ще е супер 
непрофесионално изказване. Значи тоя булевард, с тоя клас, с тези 
развръзки, които прави към по-ниските улици, ми той има детелини, има 
кръстовища, има локални платна, на различни ... Значи мога да ви кажа, че 
ще е от 60 до 150 м., но колко ще е точно, на кое място, това в момента 
няма професионалист, който може да го каже. Пак казваме, този проект, 
който разгледахме е прогноза, ние сме се постарали с него да обезпечим 
връзки на всички и кореспонденция между всички важни пунктове, които 
способстват развитието на града и въобще неговото съществуване. Този 
булевард беше изследван от независими .... точен размер в момента може 
да даде някой пророк, който аз не съм. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева, д-р Станев да се готви. 



Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, извинявам се само, тъй като първото предложение беше на г-

н Гуцанов по повод това предложение и така председателя да даде думата 
на тези, които изчакват. Г-н Гуцанов, само не Ви виждам в залата ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
До камерата. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Добре. Съжалявам. Във връзка с двете отправени предложения, по 

повод на това да бъдат заложени параметрите на устройствена зона, 
местност “Салтанат” мисля, че нямаме проблем. Но касаещо предложение 
до Министерство на културата, това не е във връзка с решението за 
решението за съгласуването на този общ устройствен план. Така че, моят 
коментар е, че това предложение би следвало да го гласуваме, като отделна 
позиция в точка “Култура” и в действителност, ако получите подкрепата 
така на целия Общински съвет това да бъде, това е всъщност абсолютно 
самостоятелна процедура, която по никакъв начин не кореспондира със 
самата процедура по съгласуване на общия устройствен план. Така че, ще 
помоля, ако може този въпрос да се уточни.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, за това дадохме думата на г-жа Парушева, за да може 

да изгладим ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Естествено, то е пределно ясно това, което го казва г-жа Парушева, 

че двете предложения са различни. Първо, това трябва да стане зелена 
площ, за да се гарантира спокойствието и зеленината на този район, и 
разширяването на Морската градина. Но второто предложение също 
трябва да бъде гласувано, защото то гарантира вече друга перспектива, 
защото става част от “Историческото ядро”. Те са неразделно свързани, но 
за две решения. Нямаме разминаване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева, да уточните в разговора ... Д-р Станев, да 

се готви Станислав Иванов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и уважаеми граждани. 

Аз съм облекчен, защото решенията, които гласува Общински съвет – 
Варна през 2008 г., касаещи най-сериозният или най-актуалният проблем 
относно зелената система на нашия град, или зелените системи по-точно 



казано, получи в изказването на кмета в началото на сесията, в изказването 
на председателя на ГЕРБ - г-н Портних, на председателя на БСП – г-н 
Гуцанов, едно развитие, което показва, че всичко това, което още тогава 
бяхме дали като формула за задание ще бъде вероятно прието. Разбира се 
има нюанси, тъй като по двата актуални въпроса трябва да се определят 
границите на действие на съответните норми, които се предлагат днеска. 
2008 г. взехме едно решение – всички промени трябва да се вземат, мисля 
че тогава го бях написал аз и си признавам, че не е много скопосано 
написано от правна гледна точка. Беше написано, не мисля – знам, че аз 
съм го писал. Беше написано чисто емоционално и в опит да запазим 
зелените неща и мисля, че до голяма степен и с днешните предложения, 
които видях тука и чух, всъщност това, което стиска чепика на варненци се 
решава. Но аз искам да се върна към един друг въпрос и ние ще 
подкрепиме, група “Център” ще подкрепи предложенията в тази насока, 
защото те са логична последица на предишната ни политика. Без да 
изпадаме в крайности и в популистки характер. Просто това, което тук 
беше изразено като политика е нещо, което съвпада с нашите интереси. Аз 
искам да благодаря на екипа, който прави общия устройствен план и тъй 
като рядко благодаря, а повече критикувам от тази трибуна – днес ми се 
отдаде възможност запознавайки се подробно с идеите, с хоризонталните, 
вертикални зависимости от гледна точка на един лаик в устройството на 
териториите като мен, да видя един град, който ми харесва като устройство 
в бъдеще. И тъй като все пак се занимавам повече с финансовата част на 
нещата, големият проблем пред Варна ще бъде, че приемането на общия 
устройствен план по-нататък и неговата реализация зависи от 
финансирането и много бих се радвал тогава пак да има такава гражданска 
активност, затова къде да събираме данъците, таксите и да можем да 
реализираме всичко това, което е – барабар с парковете и зелените площи, 
които има възможност да се увеличат на територията на Община Варна. Не 
само чрез горските фондове. Общият устройствен план трябва да бъде 
приет, най-добре да бъде приет днес. И не го казвам ... Не го казвам да ми 
ръкопляскате. Това е мое виждане, защото е по-добре с общ устройствен 
план, отколкото без. Защото е много по-добре да има общ устройствен 
план и да има правила, и да имаме визия дори частично – аз да не съм 
съгласен с част от нея и да работи, отколкото да няма. Това е моето 
мнение. И това е мнението на човек, който е минал през всички 
въртележки на управлението. Изказвам своето голяма доза възхищение 
към транспортната схема, към комуникационните схеми, към защитата на 
морското стопанство, към решението, което професора каза, че било от 
много архитекти. Ние, Общински съвет, тука специална сесия сме правили, 
когато сме обсъждали въпроса с “Острова” и с премахването на 
икономическата, промишлената зона на “Острова” и пристанището, и 
превръщането му в лице на Варна, като Барселона. Тука признавам, че 



всички съвети са били съпричастни и знам, че това ще бъде бъдещата 
положителна страна на Варна. Благодаря на всички, които работеха. 
Получих отговор на всички въпроси, които зададох предварително към 
екипа, получих ги и лично, и съм удовлетворен от тези отговори, които 
получих, за разлика от колегите, които казват, че не са получили. Освен 
това, смятам че не претупваме нещата, а ги работим точно в порядъка, в 
който показваме своята отговорност. Благодаря Ви г-н председател. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Станислав Иванов.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, дами и господа. Вземам 

думата по повод изказването на г-н Костадинов, че никой от нас не е 
получил писмени отговори от екипа, съставил общия устройствен план. 
Искам най-отговорно да заявя, аз присъствах лично на публичните 
обсъждания, които се проведоха и тъй като не ми е безразлично какво ще 
се случи със зелените площи изпратих писмено запитване чрез г-жа 
Парушева до екипа по отношение на това, каква част от зелените площи 
ще ... Прощавайте. Каква част от зелените площи се предвижда да влязат в 
урбанизирана територия или, по-просто казано, да бъдат в положение 
режим на застрояване. Получих такъв писмен отговор, от общо 100 % ако 
приемем, че са зелените площи включително Морската градина, горските 
площи, деретата, въобще всички зелени площи – 10, 1% от тези площи се 
предвиждат за застрояване. Т.е. аз като общински съветник исках да знам, 
когато си вдигна ръката “за” или “против” общия устройствен план, 
нашите деца дали ще имат възможност да израснат в една зелена среда. 10, 
1 % са в допустимия минимум на площи, които се предвиждат за 
застрояване, така че призовавам колегите общински съветници да вземат 
мъдрото решение да подкрепят този общ устройствен план. Мисля, че това 
е допустимо. Благодаря г-н председател.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други изказвания, колеги? Други изказвания, не виждам. 

Ще дам думата на г-жа Парушева да формулира предложенията за 
допълнения към основното решение .... 

 
................. /гражданка/ 
Извинете, има молби. 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
... които бяха казани от г-н Портних, от г-н Гуцанов, да ги 

систематизираме и в подреден ред да ги изгласуваме едно по едно.  
 
................. /гражданка/ 
Има молби за изказване от граждани.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това го решават съветниците. Никой не е поискал да дадем думата.  
 
................. /гражданка/ 
Има, има писмени молби поискани, депозирани пред Вас.   
           
Таня ПАРУШЕВА 
Така колеги ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Казах .... 
 
................. /гражданка/ 
Моля вземете решение за изказването на гражданите.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ще ви помоля да запазите тишина в залата.  
 
................. /гражданка/ 
Моля да вземете решение по молби ...   
  
Таня ПАРУШЕВА 
Помолихте ни, чухме Ви ... 
 
................. /гражданка/ 
.... на граждани входирани писмено и представени Ви на Вас за 

изказване.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля да седнете на мястото.  
 
................. /гражданка/ 
Моля да вземете решение по входираните писмени молби за 

изказване на граждани.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
....... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, за да бъдем до край откровени и почтени, все пак аз 

подлагам и предлагам на вашето внимание да гласуваме, да гласуваме дали 
да дадем думата да изслушаме ... 

 
................. /гражданка/ 
Арх. Калина Павлова и другите граждани, които са подали ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Арх. Калина Павлова. 
 
................. /гражданка/ 
... и Славена Панайотова и другите граждани, които са подали молби 

... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, говоря аз в момента. Разбрах, чухме. Колеги, колеги ... Който 

е съгласен да бъде дадена думата на арх. Калина Павлова, моля да гласува.  
 
.................. /гражданин/  
За Варна работили. Какво работите за Варна, бе? 
 
................. /гражданка/ 
Поименно може ли да ги кажете? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата.  
 
Резултати от гласуването: за – 2; против - 7; въздържали се – 23, 

предложението не се приема. 
 
Давам думата на председателката на комисията, г-жа Парушева. 

Заповядайте.  
 
................. /гражданка/ 
Как е възможно това нещо?  
 



.................. /гражданин/  
Демокрация.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. Таня Парушева има ангажимента да 

прочете предложенията, които ние трябва да гласуваме – на г-н Портних, 
на г-н Гуцанов, за допълнения към основния текст.  

 
.................. /гражданин/  
Г-н президент ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не сме Ви дали думата. 
 
.................. /гражданин/  
Г-н президент ... Аз се казвам Иван.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Много моля.  
   
.................. /гражданин/  
Г-н президент, аз се казвам Иван Станчов и съм българин, който е 

живял извън България 47 години. ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ние също сме българи и сме граждани на този град ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станчов, трябва да гласуваме, ако обичате ....  
 
Иван СТАНЧОВ /гражданин/  
Много се извинявам, това което стана в този момент е безобразие. 

При нацистите в Германия беше така. Моля Ви се, не започвайте с такива 
тактики. Аз съм канен тука ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Благодаря за сравнението ... 
 
Иван СТАНЧОВ /гражданин/  
Аз съм канен ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  



Иван СТАНЧОВ /гражданин/  
Аз съм канен тука днеска ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре.  
 
Иван СТАНЧОВ /гражданин/  
Много харесах това, което стана досега, но наистина това е 

безобразие. Излизам и ще кажа, каквото мисля за тази сесия и за Вашето 
президентство. Благодаря.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, предлагам да подложим на гласуване изключване на 

странични микрофони.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги .... Колеги, има процедурно предложение за? 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да изключим страничните микрофони.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
А мога ли да направя един коментар? Странна ми е гледната точка на 

всички, на част от присъстващите в залата в посока на това, че общинските 
съветници, за които сте гласували според вас ... Аз не влизам в конкретика 
за кого сте гласували ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
... без задължението си тук в момента да отчетат обществения 

интерес, значи преди достигането до фазата, в която сме в момента, а 
именно разглеждане и съгласуване на окончателния проект са проведени 
редица обществени обсъждания. Искам много правилно да бъдем 
разбрани. Това не е зала за обществено обсъждане днес. Това е открита 
сесия на Общински съвет, на който следва да се разглежда съгласуване на 
окончателен проект на общ устройствен план. Всеки един гражданин в 
този град е имал възможността и законното право да изяви интереса си, 
съответно в тези обществени обсъждания. Моля ви, не превръщайте 



работата на Общински съвет в зала за обществено обсъждане. Имаме доста 
сериозен дневен ред и това не е единствената точка в него.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Формулираме проектите за решение. Г-н Портних, 

формулираме проектите за решение. Заповядайте. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Тъй като първото внесено предложение от колега общински 

съветник беше от г-н Портних, нямам уточняващи въпроси по повод на 
това, каква да бъде предвидена зона. Бих искала да уточним само и с 
коментара на г-н Станев и на г-н Гуцанов за границите на територията, тъй 
като от 2008 г. насам се коментира за площта на местност “Салтанат”. 
Отправеното предложение за гласуване за територия, предвидена за 
градски парк с код за паркове и градини, да бъде в каква граница? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, след него г-н Тонев.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз я казах много ясно територията и не мога да разбера ... 

Предложението е следното, чета го дословно, за да няма грешки. Говорим 
за втората част на Морската градина, не за историческото ядро. От 
“Шокъров канал”, скат откъм морето, път „Варна – Златни пясъци”, алея 
от път „Варна – Златни пясъци” до морето, комплекс “Сийсайд”. Има ли 
нещо, което да не е ясно? На изток - “Сийсайд”, южна посока – морето, 
северна посока пътя „Варна – Златни пясъци”, западна посока - “Шокъров 
канал”. Мисля, че всичко е повече от ясно. Ската!  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев, заповядайте.   
 
Владимир ТОНЕВ 
Отказвам се от изказването. Щях да уточня същите граници, които 

каза г-н Гуцанов.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Председателката на комисията ще ги представи в 

последователност, в която трябва да ги гласуваме. Г-н Портних, извинявам 
се, поискал е думата.  

 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Аз съм съгласен с така предложените граници, но ми се ще да 

включим рестрикции и за последващата зона до границите на 
“Евксиноград”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам, допълвате предложението, което беше дадено до 

“Евксиноград”, така ли? Ясно. Други допълнение, колеги? Владо Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колега Портних, защо само до “Евксиноград”, а не до “Св. 

Константин и Елена” или направо до “Златни пясъци”? Считам, че 
границите, които ги уточнихме е нещото, което е естествено, варненци 
ползват и разбират, като Морска градина. Не съм видял майки или 
граждани, или други да се разхождат в местността, която е тръгнала от 
границата, която я уточнихме там със “Сийсайд”, да се разхождат в това, 
което е към “Евксиноград”, местност “Старите лозя” и т.н. Извинявайте, но 
това може би е чист популизъм, защото там просто не са останали площи, 
на които да се разхождат. Ако това нещо го направихме все пак да са ни 
ясни и нещата, които след това би трябвало да се случват, след като го 
направим. Би следвало да става, някои го казват национализация, но 
понеже не сме 50-те години трябва да става и изкупуване. И без това, ако 
трябва да се изкупуват, а то най-вероятно ще трябва всичко частно, което е 
в така посочените граници е достатъчно тежко финансово, но сега вече 
установени неща с разрешителни, с други, с блокове. Затова Ви моля да си 
оттеглите това предложение за рестрикции и да остане в частта, която 
уточни, и на която границите ги каза г-н Гуцанов. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов поиска уточняващо думата.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз благодаря на г-н Тонев, тъй като силно ме улесни. Вижте, все пак 

тази част е застроена. Нали има нещо, което можем да направим и нещо, 
което не можем да направим. Сега дайте да сме реалисти в това, което 
гласуваме. Не е въпросът да си вдигнем ръката просто ей така. Аз мисля, 
че г-н Портних има основание за следното нещо, частта която касае 
единствено и само парка “Евксиноград”, но не територията от “Сийсайд” 
до самия парк на “Евксиноград”. Защо казвам парка “Евксиноград”, 
защото си спомням амбициите в предходни правителства, не говоря за това 
правителство, когато имаха желания горната част на “Евксиноград” да 
бъде приватизирана под една, втора или трета форма и естествено там да 
се появят сгради. Така че, за тази част, която касае парка “Евксиноград”, 



да, аз съм напълно съгласен. Нямаме никакво разминаване. Но за другото 
нещо, то е застроено. Все пак, пак ви казвам, нека като гласуваме да 
гласуваме нещо, което е реално.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних ще прави ли уточняващо предложение само за парка 

“Евксиноград” или до него?  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Пределно ясно е на 

всички, че тази зона е вече силно застроена, но смятам, че като минимум 
трябва да заложим някакви рестрикции за малкото останало незастроено, 
защото в противен случай тя ще бъде дозастроена и не мисля, че това е 
правилно. Така че, аз все пак няма да оттегля моето предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Портних. Други предложения от присъстващите в 

залата съветници? Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
За да не изпаднем в тупик, заради такова нещо да не може да бъде 

приет основния, основната задача – общият устройствен план, затова аз 
моля да се приеме следното нещо, г-н Портних. В тази част, нека да бъдат 
занижени показателите за строителство, но така или иначе това е 
застроено. Пак ви казвам, трябва да има реалитет, когато ние взимаме 
някакво решение. За “Евксиноград” с две ръце “за”, никакво разминаване. 
Не се знае кой какво ще му дойде в главата, когато управлява в едно, второ 
и друго правителство един друг общински съвет. Така че, за “Евксиноград”  
напълно сте прав, но за другите неща, нека да сме реалисти. Това, което е 
останало от някакви с някакви ниски показатели да бъдат или нещо друго. 
Да не говорим, че те са повечето частни имоти.  Все пак ние сме Общински 
съвет, който гледаме не само това, което се случва в залата и това, което 
искат някои хора да чуят, а това, което дава друга перспектива за 
развитието на града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз предлагам да дадем 

думата на експертите. Явно, че става въпрос за следното: границата 
“Сийсайд” е общоприета, между “Сийсайд” и граница “Евксиноград”, 
независимо коя граница южна или северна на парк “Евксиноград”, да се 



оформят степента на решенията, които касаят тези територии. Затова моля 
експертите да дадат предложение. Г-н Портних ясно се изрази, че иска 
просто да има забрана върху това, което не е строено и то да придобие 
парков облик. Дали това е възможно, трябва да кажат експертите на база 
показателите, които имаме в тази част, от урбанизацията, която вече се е 
състояла там и от плановете, които имаме. Нека да кажат и тогава да 
оформим едно предложение, конкретно за тази спорна част, която при 
всички положения ще клони нататък.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, да се готви екипа. Кой от екипа? Заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Може ли това, което д-р Станев каза. Нека г-жа Бакалова да каже 

какво е. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой от екипа? Г-жа Бакалова? Проф. Никифоров? Кой? Павел 

Христов, докато излизат представители от екипа. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Експертите също помолиха за това. Да, да. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних от името на групата ли искате почивката, която прави г-

н Христов? Експертите ...   
 
Таня ПАРУШЕВА 
Искаме прекъсване ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако експертите са готови ...  
 
Таня ПАРУШЕВА 
... от нашата група.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имат ли готовност експертите? ... Таня, какво казват експертите?  
 
Иван ПОРТНИХ 
Колеги ... 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
От името на нашата група искам 20 мин. прекъсване и по искане на 

г-ца Парушева, за да може да се уточни текста, какъвто трябва да бъде, за 
да не става говорилня в залата. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
20 мин. почивка по искане на групата “Алианс за Варна”. Дванадесет 

без десет продължаваме.  
 
Дванадесет без десет, продължаваме колеги. Заемете местата си. Ще 

помоля уважаемите гости, които виждам пред мен, до г-н Костадинов, нека 
да заемат ... Г-н Костадинов, нека за улесняване на работата, гостите да 
заемат местата си, има вече достатъчно свободни места в зала. Да виждат 
квесторите. Сега ще започнем да гласуваме предложения, нека бъде точно 
всичко. Снежи, Снежи Донева, може ли госпожата да заеме, вижте – има 
места. Това е секторът за съветниците. Да си помагаме взаимно в работата. 
Благодаря ви. Ще помоля и вас. Уважаемите гости, г-н Митковски, бихте 
ли дамата така, вижте колко места има. Помагайте на работата. Джими, 
госпожата да седне, ако трябва отстъпи й твоето място, 20 сантиметра в 
ляво не пречи. 

Колеги, моля за тишина в залата. Ще помоля квесторите да заемат 
местата си. Бих искал да проверим кворума. Тишина в залата. Още един 
път, тишина в залата. Още един път, тишина в залата. Нека се уважаваме. 
Проверката на кворума – 45 общински съветника, продължаваме работа 
след поисканата почивка. Заповядайте г-жо Парушева. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, тъй като всъщност предложенията, които правим за 

корекция в така внесения Общ устройствен план касаят зелената система 
на този план, предлагам със зелената система, с изработената зелена 
система да ни запознае член кореспондента Българска академия на 
науките, проф. арх. Атанас Ковачев, който е абсолютно ... в България в 
тази материя. Той е работил по общите устройствени планове на София, на 
Пловдив, той ще ни запознае. Така че, аз предлагам да ни представи все 
пак какво защитава зелената система на Варна, какво тя предвижда, след 
това аз ще помоля г-жа Бакалова да ни запознае с територията, която е 
между местност “Салтанат” и границата на парка “Евксиноград”, какво 
предвижда тази устройствена зона, какви са вариантите ни за вземане на 
решение по повод на нея, но сега в момента ви предлагам да дадем думата 
на проф. Ковачев.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, бяхме решили проектантския колектив целия да го поканим, 

да бъде тук днеска, изслушваме ги подред, изслушваме и г-н Ковачев. 
Заповядайте.  

 
Атанас КОВАЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми граждани и гости на Варна. С чувство на особена 
радост и благодарност приемам идеята, заставайки на тази трибуна вече 
няколко пъти, да разкажа това, което екипът, който включваше и 
варненски ландшафтни архитекти, работили по зелената система. Г-н 
председател, аз ще Ви връча на Вас две списания, които Вие да запознаете 
общинските съветници и гражданите на Варна, в които съм публикувал 
подробни статии за зелената система на Варна в може би най-
авторитетните списания български за архитектура, списания 
“Архитектура” и списание “Аспекти, мениджмънт, строителство” с 
подробна статия за зелената система на Варна и съпоставка с други зелени 
системи, на други градове. Така че, имате на разположение тези две 
списания, заповядайте.            

    
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви.  
 
Атанас КОВАЧЕВ 
С две думи, зелената система включва всички зелени площи в 

населеното място. Ние днес с право акцентирахме малко повече на 
Морската градина. Аз разбирам интереса ви. Паметник на градинско – 
парковото изкуство, но зелената система касае всички зелени площи и в 
България тя се разделя на два основни типа. Това са зелени площи за 
широко обществено ползване и .... градски райони и микрорайони. Вие 
чухте, че съгласно сегашното състояние във Варна има около седем, ако 
сметнем и тези, които не са реализирани по стария план – около 10 кв. м. 
на жител. Зелената система на Варна е разположена неравномерно на 
територията на компактния град. Вие добре знаете, че освен Морската 
градина, Варна има няколко значими парка – “Жеравен връх”, “Аспарухов 
парк”, парк “Галата” и централните по-малки градини в града. Градските 
паркове, естествено най-голямо значение има “Приморски парк”, Морската 
градина и парка “Салтанат”, “Аспаруховия парк”, парка “Галата”, парк 
“Жеравен връх”. Искам да заявя, че общия устройствен план предложи 
изграждането на нови паркови територии. Това са историческият парк 
“Джанавара”, който има площ близо 2000 декара. Една значима площ. 
Крайбрежен ... парк “Галата” – “Карантината”, който има площ около 500 
декара. Парк “Белведере” – 150 декара. Това са сериозни резерви за 



развитие на зелената система. Предложихме развитие на районни и 
микрорайонни паркове при изграждане на структурата на жилищните 
комплекси и тяхното преструктуриране. Тук предложихме 7 нови 
микрорайонни парка с обща площ над 320 декара във “Владиславово”, 
“Младост”, “Възраждане”. Голямо значение има уличното озеленяване. 
Вие можете да се гордеете, че живеете в град, който наистина има много 
сериозно улично озеленяване. Аз и тази сутрин в шест часа се разходих из 
Варна и така с чувство на особено приятно усещане видях, че Варна 
наистина има едни прекрасни булеварди, нещо, с което не може да се 
похвали никой, мисля, друг български град. Ако изключим “Цар 
Освободител” в София с кестените и Пловдив с чинарите, Варна има цяла 
серия от добре озеленени, добре поддържани улично озеленявани артерии. 
Ново предложение са горските паркове и природните паркове, които 
предлага плана, които имат доста голяма площ. Те са подробно описани в 
плана. Варна има редкия шанс да развие зелена система на юг. Градът се 
развива на север и това е за всички вас обяснимо, няма къде да се развива 
повече града – на изток е морето, на запад е летището, образно казано – 
единствената възможност е да се развие на юг. И за щастие това са 
територии, които са били във времето пренебрегвани за развитие, а 
всъщност като горски фонд са били запазени. Ние не предлагаме промяна 
на предназначението, а само 2 – 3 %. Толкова, колкото е необходимо да се 
развие инфраструктура за отдиха. Те остават в частта на горския фонд, а 
Закона за горите разрешава да бъдат използвани, като рекреативни 
територии, така че Варна може да развие една цяла огърлица от паркове в 
южната част, в това число и територии добре познати на варненци. Новите 
специализирани паркове, това са атракционния парк, еко-парк със селищни 
гледки във “Владиславово”. Голямо значение за Варна имат 
противоерозионните пояси, деретата, които макар да не влизат в думата 
“парк” имат своето мелиоративно и екологично значение. Значение за 
Варна и зелената система имат защитните гори и пояси, влажните зони. 
Много мога да говоря, но смятам все пак да направя накрая едно 
сравнение. Добре познавайки, като автор на плана на София, Пловдив, 
Бургас, Плевен, навсякъде търсихме резерви, но смея да кажа, че Варна 
има най-големите резерви за развитие на зелената система. Ако в София и 
Пловдив при сегашните 14 – 15 метра на жител, успяхме да защитим след 
20 – 30 години до 30 кв. м., то – заявявам го с цялата отговорност на учен и 
проектант, че във Варна ние можем да получим четири пъти повече 
увеличение на зелените площи и в баланса на територията те са вече 11 % 
от старите 2, 2 в опорния план. Т.е. Варна има редкия шанс при 
далновидна политика на ръководствата на града, при намиране на 
финансови средства, края на прогнозния хоризонт да бъде наистина един 
от най-зелените градове не само в България, но в Европа и света. И аз ви 
пожелавам заедно да реализираме цялата серия от нови паркове, с които 



Варна наистина да получи четирикратно увеличение на зелените площи. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Ковачев. Заповядайте.  

 
Атанас КОВАЧЕВ 
Да, разбира се. Наистина може да се каже, че това е най-зеления 

план, по който аз съм работил, с най-много зеленина. Аз прекрасно 
познавам проблемите, знаете ги и вие. Нека гледаме оптимистично, Варна 
има резерви, които може да реализира и да получи наистина една 
прекрасна зелена система. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Заповядайте, г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
По повод така причината за прекъсването. Адвокат Бакалова ще ни 

запознае с това какво предвижда тази устройствена зона, която е между 
“Салтанат” и “Евксиноград”. Само бих искала да направя коментар в 
следната посока за местностите “Салтанат”, “Горчива чешма” и “Долна 
трака”, съотношението на процентите частна собственост, потвърждавам 
коментара на г-н Тонев, че всъщност в “Долна трака” и “Горчива чешма” 
тези терени са и почти на 100 % реализирани. Собствеността частната в 
“Салтанат” е в размер на 38 % частна собственост, а предвиждането на 
общия устройствен план такъв, какъвто е в предварителен проект и 
взимането на решение, касаещо тези терени, които са били с различни от 
озеленяване кодове е несъществено на фона на цялата площ на парка 
“Салтанат” ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля ви.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Частта на “Горчива чешма” е с 85 % частна собственост, а частта на 

“Долна трака” е с 93 %. Трябва да сме наясно, че взимайки подобно 
решение или подкрепяйки подобно решение говорим за почти 100 % 
частна собственост присъствие в тези зони. Просто това исках да 
изкоментирам. Сега ще дам думата на г-жа Бакалова, за да ни запознае с 
това, какъв е устройствения, какво е устройственото предвиждане в 
момента на тази територия.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Бакалова, заповядайте.  
 
БАКАЛОВА 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
По-близо до микрофона.  
 
БАКАЛОВА 
Да. Г-н председател, госпожи и господа общински съветници, дами и 

господа. По повод зоната, за която поискахме прекъсването, направихме 
справка в правилата и нормативите за прилагане на плана и в таблицата, 
Приложение 1 към нея. Зоната, която се коментира по настоящем е с 
индекс ОК 1 и попада в групата курортни зони и комплекси в зелена среда, 
като там е отчетена характеристиката на територията и качествата на 
имотите, и затова е предвидено 50 % озеленяване при застрояването на 
имотите. Разрешават се сгради само за рекреационно ползване, т.е. само 
насочени към курорта. В правилата и нормативите за прилагане на плана, 
текстовете, които касаят тези устройствени зони, включително и зона ОК 
1, е направена препратка към няколко текста на правилата, които се 
третират в зелената система и аз ще си позволя само да ги изкоментирам 
накратко, защото при изготвянето на подробните устройствени планове, 
каквито всъщност са мерките на общинския съвет по прилагане на общия 
устройствен план има изисквания в правилата за прилагане на общия 
устройствен план, а именно да се спазват правилата за изработване на 
специализирани план схеми и съответни планове за паркове и градини, 
като част от подробните устройствени планове. И в тези вече подробни 
устройствени планове общинския съвет, приемайки ги, решава два 
основни въпроса: коя част от тези планове, които придружават общия 
устройствен план регламентират терени за публична общинска 
собственост, които ще подлежат на отчуждаване или изкупуване от 
общината с цел създаване на обществено озеленени площи с публичен 
достъп и коя част по този подробен устройствен план за поземлени имоти, 
които имат екологични и рекреационни качества могат да попадат в тези 
устройствени зони и ако се застрояват с функции съвместими с функцията, 
основаната функция на територията да не се отчуждават, а да се запазва 
само широкия обществен достъп без непременно отчуждаване. Така че, 
когато преценяваме показателите на застрояване и съответно основните 
характеристики на устройствените зони, включително идеята за промяна 
на тези граници. Просто нали молбата ми е да отчетем възможностите, 
които дават правилата у нормативите за прилагане на плана и 
евентуалното обсъждане на тези варианти за решение. Благодаря ви.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Бакалова. Други експерти, които да искат да се 

изкажат? Не виждам. Таня Парушева.  
 

Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Портних, само за да може да бъде правилно предложението за 

решение ще го повторя, ще го изчета, за да може да потвърдим, да получим 
потвърждение, че това е текстът, който следва да бъде гласуван. По начина 
на постъпване на предложения, предложение на г-н Портних, а именно: 
частта от територията, а именно местност “Салтанат”, местност “Горчивата 
чешма” и местност “Долна трака” да се обособят, като устройствена зона 
за градски паркове и градини за широко обществено обсъждане ЗП, като в 
нея отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ 1, ОЗ и ОК 1. 
Теренът на общинска логопедична детска градина да се запази, като 
устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема 
детски заведения същия да се означи с пиктограма “съществуващо детско 
заведение”. Това ли е предложението, което направихте?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Коректно ли е изчетено предложението?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
За да мога, да ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ  
Значи нашето конкретно предложение е да се впишат текстове, които 

да гарантират това в началото, което коментирахме. Които да гарантират 
невъзможността да се строи в Морската градина в пълният й обхват до 
“Евксиноград”.    

 
Таня ПАРУШЕВА 
Моля? Не, без ... Така. Отбелязването на .. Тъй като г-н Станев зададе 

въпрос не на микрофон, да преведа какво означават тези местности. 
Описанието на площта по предложение, а именно от контактна зона на 
“Историческо ядро” включваме местност “Салтанат”, след нея следва 
местност “Горчивата чешма”, след нея следва местност “Долна трака” и 
това са местностите, които са до парка “Евксиноград”. За да е правилно 
решението и за да може те да бъдат категорично защитени, и да не е 
възможно реализиране на строителство, те, както няколко пъти обяснихме, 
трябва да бъдат заложени като паркова, градски паркове и градини, т.е. с 



код ЗП. Това, което в момента е и в окончателния проект за по-голямата 
част от местност “Салтанат”, за която казахме категорично, че се отразява 
цялата да бъде с този код, в момента изчетените други местности са 
територията, която всъщност покрива до парка “Евксиноград”, т.е. няма 
как само с текстови запис ние да ограничим по някакъв начин 
строителството. Те просто трябва да бъдат с този код.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Парушева, за да е коректно след това изписването в протокола, 

аз искам преди да преминем в режим на гласуване, изчитате текста, 
гласуваме, виждаме дали той се приема. Владо Тонев, докато се 
консултира със специалисти. Владо Тонев.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Бях в залата непрекъснато, слушах предложенията, които отправя г-н 

Портних и съвпада с формулировката, която прочете г-ца Парушева. 
Защото той беше категоричен да няма никакво строителство, в момента тя 
прочете, че има някакви изключения. Потвърждавате ли изключенията, г-н 
Портних, или продължавате да твърдите, че както са Ви чули в зала – 
никакво строителство.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Питане към г-н Портних. Ще помоля Таня Парушева да слуша, тъй 

като аз искам окончателен проект. 
 
Иван ПОРТНИХ  
Аз искам да помоля г-жа Парушева конкретно кои изключения 

визират. Доколкото дочух, аз сега от колегите разбирам, логопедичната 
детска градина ... 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, ще прекъсна само за ... Г-н Портних, за да можем да имаме 

наистина правилен отговор от консултантите, само едно допълнително 
потвърждение, преди да подходим към този въпрос. Така, мисля, че в двете 
предложения, т.е. и в трите предложения, които получихме в частта на 
местност “Салтанат” нямаме как да кажа – никакво разминаване касаещо 
това, че цялата територия на местност “Салтанат”, заключена между 
контактна зона на “Историческо ядро” и алея “Далас”, следва да бъде 
отбелязана с код ЗП, което означава устройствена зона ... Ще помоля за 
тишина. Което означава устройствена зона за градски паркове и градини. А 
именно взимайки това решение, в последствие с възлагане на подробен 
устройствен план, тези територии ще трябва да бъдат отчуждени и платени 
от името на Община Варна. Т.е. за кода за тази територия нямаме никакви 



коментари касаещи ограничаване на застроителния режим в териториите 
“Горчива чешма” и “Долна трака”, които са всъщност останалата 
територия до границата на парка “Евксиноград”. Адвокат Бакалова това се 
опита да ни обясни, че ние посочвайки го с този код означава, че тези 
територии също трябва да бъдат предмет на отчуждаване. В момента ... Г-н 
Станев с това започна, че това нещо в края на краищата има цена, която 
всички ние ще платим. Така. Т.е. за тези местности ограничаването трябва 
да се коментира по-скоро текстови вариант, който да ограничава 
застрояването, да.      

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов. ... Д-р Станев. .... Благодаря, г-н Гуцанов. Заповядайте, 

г-жа Бакалова.    
 
БАКАЛОВА 
Много се извинявам, г-н председател. Вероятно не бях добре 

разбрана. Значи, аз имах в предвид следното ... На микрофона съм, 
съжалявам, че не ме чувате. Може би не бях добре разбрана. Това, което 
предлага в момента общия устройствен план е при прилагането на плана, 
т.е. когато тези устройствени зони ние с подробни устройствени планове 
разрешаваме тяхното застрояване и използване. Идеята е подробните 
устройствени планове в тези зони, където очевидно имаме съществуващо 
застроени имоти да се направят тези подробни устройствени планове с 
план – схеми за зелена система към тях и да се изследват онези имоти, 
които имат рекреационни и екологични качества, които са озеленени и 
които не са застроени и да се прецени, тези от тях могат ли да се запазят за 
обществено озеленяване и съответно да се придобият от общината чрез 
отчуждаване или изкупуване по ЗУТ. До толкова доколкото обаче там 
имаме много голям процент частна собственост и голям процент застроени 
имоти, нали подробния устройствен план би могъл в зона ОК 1 с високите 
параметри на озеленяване да прецени коя част от терените и то тези от тях, 
които имат качества, и които не са застроени, които ще струват по-малко, 
отколкото тези, които са очевидно застроени, да бъдат в подробния 
устройствен план включени в зелената система. Тъй като зелената система 
на града не се решава само с ниво Общ устройствен план, имаме 
механизмите на подробните устройствени планове и по тази причина 
правилата и нормативите дават решението за това как да защитим зелената 
система вече с подробното градоустройство. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов, след това г-жа Иванова.  
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, за да не стане объркване, аз предлагам да гласуваме първо 

това, което е безспорно. Да отделим спорното от безспорното. Безспорно е, 
че в частта до “Сийсайд” ние нямаме разминаване в общинския съвет, това 
да бъде зона ЗП – зелена площ. До “Сийсайд”. И второто гласуване да 
предложим на Министерството на културата това да бъде част от 
историческото ядро на Морската градина. И спорната част е втората – от 
“Сийсайд” до “Евксиноград”, като изключваме самия парк “Евксиноград”. 
Затова нека да ги подложим по този начин на гласуване и тогава няма да 
има никакво разминаване, тъй като е ясно, че втората част е 93 % или 
колкото казахте преди малко, частна собственост. Т.е. ние какво правим?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Национализация.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Сега все пак, казвам ви. Не е въпросът да гласуваме популистично 

едно решение, въпросът е как ще се развива града през следващите години. 
Моля ви се.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-жа Иванова. Заповядайте.  
 
Галина Крайчева - ИВАНОВА 
Уважаеми г-н председател ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
На микрофона само, за да се чува.  
 
Галина Крайчева - ИВАНОВА 
... уважаеми колеги. Ние подкрепяме решението и въвеждането на 

забранителен режим в разширението “Салтанат”. Току-що чухме, че се 
предлага теренът за логопедична градина да бъде изключен от забраната, 
тъй като там може да се разшири с още шест групи, което означава още 
150 деца. Освен този терен обаче, предлагаме да бъде изключен и теренът 
на Министерството на отбраната под “Пикадили парк”, където общината 
води някакви преговори. Искаме тези преговори да бъдат завършени, за да 
се гарантират обществените функции. Там може много неща да се 
постигнат. Това е предложението ми.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева. Владо Тонев, извинявам се, поиска 

думата. Заповядайте.  



Владимир ТОНЕВ 
В терена на местност “Салтанат” в общия устройствен план бяха 

предвидени не само тази детска градина логопедичната, която теренът е 16 
декара, а и още една детска градина, но със значително по-малък терен от 2 
декара. Предлагам да бъдат включени и двете детски градини, и имота на 
военните. Не бива да ги различаваме едната от другата, а имота на 
военните – това е много старо. Това е още от преди 3 – 4 години, беше 
тръгнала една приказка да го дадат на Община Варна, позаинтересуваха се 
за какво да стане, има възможност там да стане един прекрасен зоопарк с 
хубава алея, пътя, който отива към него, с парко място отпреде, ... където е 
в момента 20-те декара на стария зоопарк са малки. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Г-н Станислав Иванов, г-н ... 
 
Станислав ИВАНОВ 
Само, ако може реплика към г-н Тонев. Искам да разберем едната 

детска градина, доколкото разбирам е на частен терен, другата е на 
общински. Знаете ли нещо? Защото, ако е на частен нали ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.   
   
Владимир ТОНЕВ 
Не разбрах това “нали” какво означава накрая. Бихте ли ми 

пояснили? Моля?  
 
Станислав ИВАНОВ 
Разбрах, че в момента искате втори парцел за отреждане на детска 

градина, нали така?      
 
Владимир ТОНЕВ 
Значи, пропуснахте това, което казах. В момента са отредени. Ако се 

запознаете с окончателния проект, неговата визия – два терена за детска 
градина. Единия терен е общински от 16 декара, където на тези 16 декара 
могат да се направят не 6 групи на детска градина, за които са необходими 
само около 3 декара, а биха могли да се направят и детски комбинат, 
защото площта му позволява там да има 700 деца. Ще ги отглеждаме. А 
другото, което е на терен, който не е собственост на общината или 
държавата, е малък – 2 декара. Беше уважено искането за там да се направи 
детска градина от типа “Монтесори”, която е по френски лиценз, като 
такава. Затова го коментирам, да бъдат и двете. Защото не виждам защо 
трябва да се прави разлика дали собствеността е държавна, общинска или 



частна, като че ли в конституцията всички бяха равни. А да не 
коментираме, че в частната няма да се изхарчи нито една стотинка на 
данъкоплатеца. Вие нали знаете колко струва да се направи за 600 деца 
детска градина?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.   
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н председател ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Уточнихме, единият терен е общински, а другият е частен ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов, г-н Славов да се готви.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Терена на поделението на почивка, както е известен, не може да бъде 

друг освен зелена площ на този етап. Поради една много просто причина – 
той не е все още наша собственост. Извинявайте много. Може да бъде 
записано, че ако той е общинска собственост, на него да бъде разрешено 
новото изграждане на зоологическата градина, което е обсъждано и е друга 
тема. Но в момента ... Естествено, точно така. Но ако в момента ние го 
изкараме и кажем той е с друга площ, тия шестдесет и няколко декара, за 
какво говорим? Ми държавата утре казва, ми ние на това място ще строим. 
Какъв е проблемът. Така че, съжалявам много, недейте да подвеждате 
общинския съвет.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Аз се извинявам, искам да допълня във връзка със “Салтаната”, 

където се касае въпроса за детски градини. Господа колеги, тъй като вие 
знаете много добре, че имаме недостиг на детски градини особено за 
оздравителни и точно този терен Община Варна трябва да направи всичко 
възможно да прави оздравителни детски градини в тази си област, и затова 
поддържам това становище, а не примерно да се правят или изграждат 
частни някакви, няма значение в това ядро. Искам така да се обособим, че 
не трябва в това ядро да има някакви допълнителни частни заведения от 
типа на детски градини или нещо подобно. Затова ние изграждаме в 
момента сме в процедура Община Варна и общинския съвет да изграждаме 



стратегия за образователната система и детските градини до 2015 г. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева за уточнение. Г-н Тонев.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Това, което исках да отправя коментар към предложението на г-н, 

към коментара на г-н Гуцанов, касаещ имота на Министерство на 
отбраната. Посочвайки тази територия, като ТЗСП именно територия със 
специално предназначение, където попадат и зоопарковете. Тази 
територия, без значение дали ще бъде развита от името на Община Варна, 
Министерство на ... Моля? Министерство на отбраната или който и да е 
частен инвеститор, не може да бъде различна. Т.е. ако вземем решение 
територията на имота на Министерството на отбраната да бъде посочен с 
код ТЗСП за зоологическа градина ние имаме сигурността, че на тази 
територия ще може да бъде реализирано това. Общият устройствен план и 
зоните устройствените, които предвиждаме, не са на ниво собственост. Т.е. 
дали това е имот на Министерството на отбраната, на Община Варна или 
на който и да е, не е предмет на различно планиране в устройствените 
зони.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов, отговор. Владо Тонев. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вижте, доизясняваме нещата за тези 60 декара, които са 

евентуалната бъдеща зоологическа градина. Нека на този етап те да си 
бъдат зелена площ, за да няма възможности за никакви други мераци. Ако 
г-жа Бакалова каже, че има текст в който да е ясно отредено независимо от 
собствеността, че на това място може да бъде изграждано единствено и 
само зоологическа градина, императивно записано и решение на 
общинския съвет, тогава да.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Бакалова. Заповядайте на микрофона.  
 
БАКАЛОВА 
Ако ми позволите тогава едно уточнение. Зоната за специализирани 

паркове в урбанизирани територии или с кода ТЗСП е точно направено с 
цел изграждане на зелени площи със специален режим. В тях са 
зоопаркове, ботанически градини, мемориални, топографски, балнеоложки 
комплекси и т.н. Т.е. те са в зелената система на града и изрично се казва, 



че при тях могат да се предвиждат такива специализирани функции, 
включително и зоопарк. И ако ние посочим в пиктограмата за зоопарк, т.е. 
ако посочим в пиктограмата на зелена система, тук проф. Ковачев може би 
ще ме подкрепи, изрична пиктограма, че става въпрос за зоопарк би 
трябвало да гарнираме това мероприятие. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Т.е. отговаряте на г-н Гуцанов, че може да бъде записано. 

Заповядайте, г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз не случайно казах единствено и само зоопарк, защото вътре има и 

различни други неща, които се споменаха. Например балнеология, колко 
от сградите изградени в Морската градина са ателиета? Нито една. 
Абсолютно вярно. А колко са разрешенията за строеж на ателиета? Така 
че, много ви моля, аз не говоря случайни неща. Ако е записано 
императивно, че това е зоологическа градина, да. И аз благодаря на г-жа 
Бакалова, че по този начин това трябва да е волята на общинския съвет. 
Нищо друго освен зоологическа градина. Да не се появи бало-санаториум 
другата седмица.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Адвокат Бакалова каза, че това може да бъде записано.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, това беше предложението на г-жа Крайчева.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владо Тонев.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Това беше предложението на г-жа Крайчева, така че говорим за това, 

как то да бъде формулирано правилно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Просто като отговор на уважавания от мене колегата Славчо Славов. 

Струва ми се, че отдавна думата части – частник, аз не я възприемам като 
мръсна дума. Да не коментираме, че вече гръбнака на държавата се състои 
в по-големия си процент и изцяло от частния бизнес. Който плаща данъци, 
който не виси на парите на данъкоплатеца, който ги прави нещата и който 



дърпа развитието на държавата напред. За съжаление държавното го 
виждаме, че то обикновено винаги има трудности, като БДЖ, бившите 
големи мастодонти, гиганти и др., Белене и да не казвам какво. Не виждам 
защо, като се казва че е частно значи то е мръсно и трябва да се зареже. 
Отдавна не е, г-н Славов. По отношение на оздравителните детски 
градини, разговарях със специалисти конкретно за логопедичните, не знам 
за другите – е добре вече да се развиват не в самостоятелна среда, а да се 
развиват в среда на здрави и нормално деца, Вие това го знаете, където те 
да могат да усвояват нормали умения, а не да бъдат в затворена стая. 
Разбира се, с логопедични специалисти в детските градини. И казах, 
съгласен съм там, но очевидно то няма как върху 16 декара да стане само 
детска градина, затова ако го коментираме за тема – да не бъде само детска 
градина. Нека да го сменят поне с думата образователни нужди. Пак на 
общината. Защото 16 декара само за детска градина, като го сметнете по 25 
кв.м. на дете става детски комплекс. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Дуплика от г-н Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Много се радвам, че така сте навлезли в образователната система 

колега, но бъркате някои понятия. Тъй като с частни училища и детски 
градини се занимавам повече от 20 години и мисля, че малко по-добре 
разбирам тази материя. Тука се касае за образователна система на Община 
Варна. Касае се въпроса за тези декари, които Вие казвате да бъде именно 
с публично – частно партньорство на Община Варна, да се изгради това, 
което има нужда град Варна. Благодаря ви.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други колеги желаещи да се изкажат? Не виждам. Г-жа 

Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, предлагам да изчета предложенията, като самостоятелни 

такива, едно по едно, за да може накрая да имаме изчистен текст на 
решения. Първото предложение, първо ще прочета изключенията, тъй като 
местност “Салтанат” кода й да бъде категоричен. Така или иначе нямаме 
коментар.  

Първото изключение е предложение на г-н Портних: терена за 
общинска логопедична детска градина да се запази, като устройствена зона 
за обществено обслужващи дейности ОО, а в план – схема детски 
заведения, същия да се обозначи с пиктограма на съществуващо детско 
заведение. Това е първото изключение.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме едно по едно за протокола. Колеги, ще ги гласуваме едно 

по едно, за да няма обструкции след това. Ще помоля за концентрация, 
извинявам се г-жа Парушева ... Аз ще го кажа госпожо, спокойно. 
Повторете го още веднъж.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
За формулиране на правилно решение касаещо ..... обозначи с 

пиктограма съществуващо детско заведение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ние не го обособяваме, това е съществуваща детска градина, която е 

...                   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних, приемаме ли това? Като Ваше предложение?  
 
Иван ПОРТНИХ 
Г-н председател, аз не съм внесъл това предложение. По принцип 

най-вероятно бих го подкрепил, но някой друг е вносител.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Съжалявам, ако е станало недоразумение. Това е съществуващата 

детска градина, която е общинска собственост в територията на местност 
“Салтанат”. Ако не правим това изключение, просто не го внасяме.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, дълга дискусия, няколко часа. Аз ще моля всички, които 

влизаха в дискусии, предлагаха текстове, да си ги следят. Няма как. Вижда 
се, че това предложение не е на г-н Портних, а е на някой друг. Ще го 
изчетем и го гласуваме. Последно, Владо.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Последно, разбира се. Само да вкарам едно уточнение, защото да е 

ясно. Детската логопедична градина, която в момента съществува върху 
самостоятелен терен от 1600 кв.м. Съседен до него, през един тупик е друг 
имот, който е от 16 хил. кв.м., където би могло да се разшири 
съществуващата детска градина. Те и сега в момента ползват една от 
старите постройки там. Предлагам евентуално вносителите, за да може да 
се върши по-добра работа на Община Варна, да не се запише с код за 



детска градина, а да се запише с код за образователна дейност за нуждите 
на Община Варна, както каза г-н Славов, който е много по-добър и ще даде 
да използва пълноценно имота. Съгласни ли сте г-н Джиков, с тази 
поправка?  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Славов, четем предложението в два варианта, имате ръчичка, 

гласувате. Можем да спорим до довечера, ако това е целта. Г-жа Парушева, 
четем и гласуваме, ако трябва изречение по изречение. Заповядайте.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Тонев, въпрос само, предложението за решение да е с прилежащия 

терен до логопедичната, така ли? Момент, питам за да не го чета за ... Това 
между другото може ли да се увеличи? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Микрофоните може да увеличите.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Частта на терена за общинска логопедична детска градина и теренът 

общинска собственост граничещ с терена на реализираната общинска 
детска градина се запазва, като устройствена зона за обществено 
обслужващи дейности ОО, а в план – схема “детски заведения” се посочва, 
като .. Вие искахте в ..., Тонев къде е? В .., ама в “образование” искат, не в 
“детски заведения”. Владо, в коя схема?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чакам предложението формулирано от специалистите и юристите.     
 
Таня ПАРУШЕВА 
Момент. Да бъде ..., колеги за последно, за да може да формулираме 

това изключение, т.е. .. свали ми го надолу, свали ми го – схема 
“образование”. Записът .. под обществено обслужващи дейности ОО, а в 
план – схема “образование” същият да се означи с пиктограма “нови 
терени за училища върху земя общинска или частна собственост”.  

 
Славчо СЛАВОВ 
Да и образователно ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да, това е в схема “образование”.  
 
 



Славчо СЛАВОВ 
За общински ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам отново: пиктограма – нови терени за училища върху земя 

общинска или държавна собственост.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Ок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, всички знаем, че става въпрос за разширяването на 

логопедичната детска градина. Дайте да си го формулираме просто и ясно. 
Какво тука се мотаем във всички други възможности? Да се напише за 
разширяването на съществуващата логопедична детска градина. Иначе 
всички други неща около вокрук и накрая ще се окаже, че има кооперация. 
Айде сега, дайте да си ги направим нещата такива, каквито трябва да са.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Подкрепям г-н Гуцанов за тази формулировка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Подкрепа и от дясно. Четем, г-жа Парушева ясно.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Теренът предвиден за разширение на логопедична детска градина да 

се запази, като устройствена зона за обществено обслужваща дейност ОО, 
а в план – схема “образование” същият да се обозначи с пиктограма за 
развитие на нови образователни, за разширяване на нови ... в ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Виж ся, айде да не се правим на разсеяни ... 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Мислете ли, че поведението Ви по някакъв начин спомага, 

способства или помага за работата на Общински съвет?      
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Не, сега съгласна съм с това, че има гражданско общество и е 

нормално да има гражданска позиция. Съгласна съм с това, но 
прекъсването всъщност прави ли работен този формат? Наистина ви 
питам.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много ви моля, да бъде записано точно и аз това, което казах и г-н 

Портних. За разширяване на общинската логопедична детска градина. Това 
да бъде решението на общинския съвет. Точка. Стига вече.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жо Парушева, едно изречение имате да повторите и го гласуваме. 

Това, което казаха.    
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, искам да обясня следното нещо. Общия устройствен план не 

е еднослоен такъв. Т.е. едно решение на общинския съвет трябва да бъде 
формулирано в конкретика, какво точно правим. Ние в момента правим 
изключение. Всеки един слой на този план трябва да има отбелязване. Ние 
отиваме на решение на Национален експертен съвет, т.е. това да упоменем 
теренът на логопедична детска градина да бъде развит е нещо, което се 
прави на предварителен проект или задание. В момента взимаме решение 
за окончателния проект, т.е. отбелязване по всички слоеве следва да се 
направи. И ако трябва да го изчетем 10 пъти, ще го изчетем, но трябва да 
бъде вярно като запис. Така че, прочитам за последен път. Теренът ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Таня, Таня .. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
... на логопедична общинска ... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Таня, извинявай. Изчети го, както е по регламент и добави в скоби 

това, което казва г-н Гуцанов. Да е ясно всичко. Г-н Гуцанов, да чуем.    
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вижте колеги, аз не искам да влизаме в дебата, че този терен е 

дарение на общината, дарение направено единствено и само за ползване на 
деца с увреждания. Вярно е, че е било с туберкулозни, след това се е 
прехвърлило да бъде с логопедични увреждания. Защо прехвърляме от 
пусто в правно нещата? Нека ясно и точно да е написано – единствено и 
само, моля Ви г-це Парушева, за разширяването на общинската 
логопедична детска градина. Така, каквато е била волята до някъде на 
дарителя. В крайна сметка има и воля на дарител. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Колеги аз преди малко много ясно изразих – така ние ограничаваме 

фактически образователната форма там. Ние тези 16 други декара ние ще 
ги направим пак за оздравителни, но не може само това направление в 
образованието. Там може да се направи наистина оздравителен комплекс в 
областта на образованието и заради туй говорим. И има воля на 
гражданите да бъде хубав, един общински комплекс в здравословно 
направление.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги ... 
 
Славчо СЛАВОВ 
Това беше предложението ми. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И двете ще ги гласуваме.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, зачитам двете ... 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Две предложения, едното допълнено с текста на г-н Гуцанов, същото 

предложение с текста на г-н Славов. Четете.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам първо предложението на г-н Гуцанов.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следва гласуване.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 49 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я :  

457-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 
ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
теренът за общинска логопедична детска градина да се запази като 
устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план – 
схема “детски заведения” същият да се означи с пиктограма 
“съществуващо детско заведение” за доизграждане и разширяване на 
логопедична детска градина.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов е съгласен. Колеги, който е съгласен с така изчетеното 

предложение, моля да гласува. Бройте внимателно, иначе ще го предложим 
поименно.    

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 9, 

предложението се приема. 
 
Второ отпада по подразбиране. Продължаваме напред.     
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, зачитам предложението на г-жа Крайчева.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте следващото предложение. Моля юристите да си записват. 
 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Държавният имот, стопанисван от Министерство на отбраната в 

същата територия, говорим за “Салтанат”, да се обособи в устройствена 
зона ТЗСП, като в план – схемата “зелена система” се означи с пиктограма 
“за зоопарк”. Този път нямаме разминаване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли корекции? Виждам г-н Луков, следва г-н Тонев.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги извинявайте, но трябва да обърнем внимание, че Варна 

кандидатства за интегрирания градски транспорт проекта, в който е 
предвидено в този край на Варна да бъде края на биерти коридора или 
началото, ако говорим в обратната посока. Там би трябвало да има 
отредено място за изграждане и на паркинг. Така че, би било добре, ако 
ние категорично забраним движението в Морската градина – да покажем 
на гражданите къде могат да спрат да си паркират колите и то там да 
започнат да ползват и биерти коридора, да речем. Така че би било добре да 
бъде записано “зоологическа градина” и “паркинг”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения. Владо Тонев е щял да предложи същото. Наистина логично 

в посока, ако ще забраняваме движението категорично да има къде да 
спрат да се движат. Г-жа Парушева, обаче г-н Гуцанов. Слушам.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Ще помоля г-жа Бакалова да направи коментар по това предложение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да чуем .. Ок. Задържаме.  
 
БАКАЛОВА 
Извинявайте ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте. 
 
БАКАЛОВА 
Във връзка с предвиждането за паркиране така или иначе пак 

напомням, че ние приемаме общ устройствен план. Подробния 
устройствен план за тази зона ще реши не само предназначението 
конкретното, но и на съответните места за паркиране и гариране, 
транспортния и пешеходния достъп. Така че смятам, че дори да не го 



запишете, това не е проблем на плана и ще се реши с подробното 
градоустройство. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз много благодаря на г-жа Бакалова, тъй като тя каза точно това, 

което е. В крайна сметка, когато се изгражда зоологическата градина, то са 
ясни нещата, които могат да се строят в ЗП.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков, експертите след като казват, няма да го подлагаме на 

гласуване. Таня Парушева чете проекта, за да ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз го прочетох.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Още веднъж и гласуваме. Колеги, слушайте това, което ще 

гласуваме. Извинявам се.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Изключение за същата територия. Държавният имот стопанисван от 

Министерство на отбраната в същата територия да се обособи в 
устройствена зона ТЗСП, като в план – схемата “зелена система” се означи 
с пиктограма “за зоопарк”.   

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Единствено и само за зоопарк.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
С многоетажна кооперация.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, други ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Без хуманитарни дейности.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други ... Не виждам. Колеги, който е съгласен с така изчетеното 

предложение за имота на Министерството на отбраната, моля да гласува. 



Виждам питащите погледи на някои колеги, не са разбрали какво гласуват. 
Таня, още един път, ако обичаш. Прочети го.   

 
Иван ЛУКОВ 
Ако може специалисти да ни обяснят подробния устройствен план 

какво включва, когато се приеме първо общия устройствен план. Ами ако 
ние приемем .... Добре, ако приемем там да направим зоологическа градина 
... 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, г-жа Бакалова ... 
 
Иван ЛУКОВ 
... ако приемем там да направим зоологическата градина, в което 

няма лошо – добре е, паркинга който ще трябва някъде да се изгради в 
зоологическата градина ли ще го правим, до нея ли? Къде?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Бакалова, обяснете на общинския съвет. 
 
БАКАЛОВА 
Обяснявам.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте експертите.  
 
БАКАЛОВА 
Въпросът е решен с текст от Закона за устройство на територията, 

това е чл. 62, ал. 7, в която се казва, че подробните устройствени планове 
за паркове и градини, няма да го изчета до края – ще кажа само, че без 
промяна на предназначението им, т.т. остават си паркове и градини могат 
да се предвижда само застрояване необходимо за: мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура обслужваща озеленените площи, паркинга, 
улицата, подхода, алеята – това е техническа инфраструктура, която няма 
как да не я предвидим там. Но аз това пак оказвам, това е въпрос на 
подробното градоустройство.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изяснили се г-н Луков, вече окончателно? 
 
БАКАЛОВА 
И това е форма на прилагане на общия устройствен план.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Ето, затова се наложи още веднъж да изчетем предложението. Таня, 

ако обичаш. Слушайте какво ще гласувате колеги, това е и за протокола, да 
няма после обструкции. 

 
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
458-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
държавният имот стопанисван от Министерство на отбраната в същата 
територия да се обособи като устройствена зона ТЗСП, като в план – схема 
“зелена система” да се означи с пиктограма “за зоопарк”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме така изчетеното предложение. Който е “за” 

направеното предложение, моля да гласува. Бройте внимателно.        
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Продължава г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Предложение на г-н Тонев. От същата територия да се запази, като 

устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, план – схема 
“детски заведения” и същият да се означи с пиктограма “за ново детско 
заведение”. Това е предложението на г-н Тонев, за имота, който е ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Частната градина.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Частната градина. Отразена е в окончателния проект. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мисля, че разбирате. Отделено е предложението. ....   
    
Таня ПАРУШЕВА 
План – схемата е “детски заведения”, а пиктограмата е „за нова 

детска градина”. 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Да, нека да бъде “нова детска градина” ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ама ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... това е съвсем различно нещо ... 
  
Таня ПАРУШЕВА 
... това са записите. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не ... Изчетохте го по друг начин, г-жо ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Изчитам го отново. Терена ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Таня, извинявай. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Знам какво съм прочела.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Терена ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, четем текста, който ще гласувате. Така и ще го запишем в 

протокола. Бавно, Таня.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да се запази теренът, който в устройствена зона за обществено 

обслужване дейности ОО и в план – схема “детски заведения” да се 
обозначи с пиктограма на “ново детско заведение”. Имотът, находящ се в 
местност “Салтанат”, определен за частна детска градина.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме предложението ...  
 



Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, може ли да уточня нещо?        
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Станислав Иванов.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Значи да стане ясно на господата общински съветници. Имота частен 

ли е или общински?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Частен е имота.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Частен имот, това искам да разбера. Частен имот.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и съграждани. Едно 

предложение имам, ако е възможно да увеличим мащаба, защото 
коментираме в момента, а там това, което се вижда общия устройствен 
план – да увеличим мащаба на “Салтанат”, за да знаем къде точно са тези 
места, които коментираме. Да ни се показват и всички ние да ги видим.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Работят вече, докато говорихте. Сега ще намерят местност 

“Салтанат” и ще увеличат размера. В крайна сметка към г-жа Парушева, 
адвокат – довереника каза да изчетете наново текста, за да чуят съветници 
какво гласуват, защото искат конкретен текст “детска градина”. Сега ще ви 
го покажем, ще ви го изчетем. Увеличиха ли? Не ни пречи да изчетем 
предложението.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, председателката на комисията ме помоли да обясня горе – 

долу къде се намира имота. Действително мога да го кажа горе – долу и 
големината на площта му. По памет той е около 2300 кв.м. и се намира 
малко над “Хоризонт” в близост до, има една клиника “Вален”. В близост 
до клиника “Вален”. Това е. Това е, което знам. Ако беше лично мой 
имота, щях да ви кажа и кадастралния номер и всичко, но понеже това 
беше отредено в картата да бъде като такъв и моята ... Причината да искам 
и тука да взема думата, е че ме изненадаха колегите от ГЕРБ с нещо, което 



го вкарват едва сега. Ако ви направи впечатление, никой не можа да каже 
преди това съответните кадастрални номера нито на единия, нито на 
другия имот, но гласуваме тука политически и по принцип. Съгласен съм с 
това, което те предложиха, гласувахме, но лично аз продължавам да съм 
убеден, че когато става въпрос за детска градина в тази криза, независимо 
че три пъти подпитаха дали е частен имота или не. Да, имотът е частен, 
което означава, че данъкоплатеца няма да даде една стотинка за 
построяването на тази детска градина. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах, г-н Тонев. Колеги четем предложението, което ще 

гласуваме. Даже го обясниха къде е имотът. Таня, прочети за протокола. 
Предложението, колеги.   

 
Таня ПАРУШЕВА 
Терен за частна детска градина да се запази, като устройствена зона 

за обществено обслужващи дейности ОО, а в план – схема “детски 
заведения” същият да се обозначи с пиктограма “ново детско заведение”. 
... “Нова детска градина”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Затова ще повторим още един път, колеги, защото после се 

прослушва този протокол и го подписваме. Таня, още веднъж.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Нека само да го покажа, да. ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, виждате къде е имота.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Теренът частна ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сега ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
... общинска ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Таня, извинявай. Моля за тишина, защото в мътната вода да няма 

после, нали, какво станало. Слушайте предложението, което ще гласувате. 



Накрая трябва да завърши за “детска градина”. За “детска градина”. 
Слушаме сега. Заповядай.    

 
Таня ПАРУШЕВА 
Теренът за частна детска градина да се запази, като устройствена 

зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план – схема “детски 
заведения” същият да се означи с пиктограма “за нова детска градина”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е ... Г-н Славов се отказа сам, не съм го отказал аз. 

Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 7; въздържали се – 8, 

предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Моля, оспорвам гласуването, искам поименно гласуване.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуването е оспорено. Обяснение на отрицателен вот, 

докато се подготвим технически.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Исках само да се доизясни. Явно много от колегите не им стана ясно 

за това, което аз предложих. Тази част да бъде фактически с оздравителен 
характер, ако е детска градина да бъде с оздравителен характер. Терена, за 
който ние говорим в терен “Салтанат” именно за зелените площи и 
наистина обществеността да може да ги ползва, именно децата с проблеми 
с тяхното здраве. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, оспорено е гласуването. Гласуваме за частната детска 

градина. 
 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 1; въздържали се – 24; 

отсъстващи - 1, предложението не се приема. 
 
Следващото предложение. Повече от половината присъстващи 

трябва да са “за”, когато са еднакви не се приема. Следващото 
предложение. Следващото.    

 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
За останалата територия на местност “Салтанат” с граници 

“Шокъров канал”, скат, път “Варна - Златни пясъци”, алея “Далас”, да се 
обособи устройствена зона за градски паркове и градини за широко 
обществено ползване, като в нея отпаднат обособените устройствени зони 
ОО, ОЗ1 и ОЗ.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тука ... Г-н Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз бих помолил за уточнение още веднъж в текста и да обърна 

вашето внимание върху границите на местност “Салтанат”. Т.е. това 
цялата местност “Салтанат” ли е или част от нея?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Въпрос от г-н Портних. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Това е частта от местност “Салтанат” внесено по предложението на 

г-н Гуцанов.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Сега аз моля още веднъж да стане много ясно. Да гласуваме първо 

безспорното и след това спорното. Да ги разделим двете. Безспорно беше, 
че общинския съвет явно от дебата се обединяваме в частта на “Салтанат” 
до, от “Шокъровия канал”, извинявайте, до алея “Далас” или “Сийсайд”, 
както се казва. Да бъде всичкото ЗП с това изключение, което направихме 
за логопедичната детска градина и за зоопарка. А след това вече да 
направим второто гласуване, което от там до “Евксиноград” без да 
включваме парка “Евксиноград”, тъй като мисля, че той също е безспорен 
да бъде зелена площ. По този начин да направим гласуването. Мисля, че 
тогава нещата ще бъдат пределно ясни.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че всички разбраха. Г-н Портних, получихме ли отговор?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ако мога да направя предложение към г-н Портних.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
И г-жа Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Портних, искам да направя предложение. Ако искате, за да не 

влизаме в тази дискусия, ви предлагам да прочетем проекта за следващото 
решение, за да станат ясни двете решения и тогава да го коментираме.       

  
Иван ПОРТНИХ 
Аз съм съгласен с логическата конструкция, но ....  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Абсолютно коректно е.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така че, нека да гласуваме или ти искаш да прочетеш?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Нека да го прочета.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ок. Давай.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колегите от, консултантите в юридическата част на плана ни 

подготвиха следното предложение, което разбира се ние евентуално ще 
трябва да одобрим. А то е: при изработване на подробни устройствени 
планове за ПУП-ове за местности “Салтанат” в частта си от алея “Далас” 
до границата “Горчива чешма”, местност “Горчива чешма”, местност 
“Долна трака”, задължително се изследват характеристиките на 
незастроените и нереализирани поземлени имоти за постигане на 
максимален процес обществено озеленяване и площи за широко 
обществено ползване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е следващото, което предстои да гласуваме колеги. 

Председателката на комисията, покажете го на екран. Председателката на 
комисия го зачете, за да улесни взимането на вашето решение. Сега, 
колеги, вървим към това да гласуваме двете решения стъпка по стъпка. 
Първият вариант е безспорното, както го нарече колегата Гуцанов и след 
това “Евксиноград”. За да опресним паметта, след като го визуализират ще 
прочетем и конкретния текст. Г-жа Парушева, готови ли сме? Колеги, 
четем първата част от текста ... Г-н Портних.  



Таня ПАРУШЕВА 
Да изясним ли за какво, за коя територия става въпрос?  
 
Иван ПОРТНИХ   
Аз, тъй като вече наистина мисля, че не само колегите, а и във 

всички присъстващи настъпи объркване. Нека да гласуваме това, което ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Е безспорно. 
 
Иван ПОРТНИХ   
.... аз съм внесъл, като предложение ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
А, като предложение, да.  
 
Иван ПОРТНИХ   
Ако то не мине да редуцираме обхвата.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаше процедурно предложение от г-н Гуцанов ...  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н председател, как се прие? Първо да гласуваме безспорното. 

Извинявайте ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Коментарът на консултантите е, че зад тази територия, която е 

“Горчива чешма” и “Долна трака”, възможността за категорично 
ограничаване на строителството в нереализираните терени е с подробен 
устройствен план, а не с и в прилагане на нормативите на този план, а не в 
определяне на тази територия, като ЗП. Т.е трябва да се формулира точно 
какво точно трябва да бъде решението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н председател, аз моля да преминем към гласуване. Стига .. 

Извинявайте, говорим за първата част, която е безспорна. След това, нека 
г-жа Бакалова да обяснява по втората част. Сега няма 15 мин. да се мотаем. 
Много ви моля, нека да гласуваме за тази част, която е от “Шокъровия 
канал” до “Далас”, където цялата тази територия да стане ЗП.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Зелена площ. С тези две изключения, които ги направихме.      
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Бакалова, ще уточните ли нещо? Г-жа Бакалова.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека да минем към процедура на гласуване, г-жо Бакалова.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ок. Г-жа Парушева, гласуваме, но искам текста, за да знаят колегите 

какво гласуват и за протокола. Моля Ви да го прочетете.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ако гласуваме предложението на г-н Портних за цялата територия, 

всъщност ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Казаха първата част.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Минахме към процедура на гласуване. Не хипотези.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре, първата част. Прочети го.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Първата част на решението.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, слушайте първата част на решението, което трябва да 

приемем.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
За останалата част от територията на местност “Салтанат” в граници 

“Шокъров канал”, скат, път „Варна – Златни пясъци”, алея “Далас”, да се 
обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко 
обществено ползване, като в нея отпаднат обособените устройствени зони 
ОО, ОЗ1 и ОЗ. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
И ОК1. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изчетохме текста.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Като ясно е написано “зелена площ”, ЗП.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
ЗП е кода ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Точно така. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
... който е ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много Ви моля. ЗП кода.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Парушева.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
За да няма никаква друга възможност за ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних иска думата.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Нека да покажем поне реалните граници на това нещо.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Границите покажете, колеги. Видяха ли ги всичките? Г-н Портних, 

видяхте ли ги, там ви ги очертаха. Колеги, понеже не всички ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, границата на “Историческо ядро” на Морската градина 

показвам в момента. Тази линия. След нея, която е с черен контур е 



границата на контактна зона, която е тази. До тук решението е до тук тази 
територия в предварителния проект и в окончателния внесен е ЗП. 
Територията от контактната зона, която е тук от границата на контактна 
зона до алея “Далас”, която е тази – да се предвиди цялата за ЗП.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Зелена площ бе, говорете на български.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
А така ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Зелена площ.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Т.е. касаещо границите на “Салтанат” със ЗП. Считаме ли, че сме 

уточнили въпроса? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други въпроси има ли? 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ще зачета и, само ще покажа и останалите зони ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма нужда, г-жо Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жо Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Прочитам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чети до на края ... Колеги, моля ви. Нека за всички да е ясно, защото 

пак ще прекъснем. Четем проекта за решение, но не със ЗП, а със зелена 
площ, нали. Да разбират хората. Давай.  

 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Това е .. О, да.  
 
459-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
в графичната част на общия устройствен план частта от територията на 
местност “Салтанат” в граници “Шокъров канал”, скат, път Варна – 
“Златни пясъци”, алея “Далас”, да се обособи като устройствена зона за 
градски паркове и градини за широко обществено ползване с код ЗП, като 
от нея отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ и ОК1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Всичко изяснили ли се вече? Колеги, който е съгласен с така 

изчетеното предложение, моля да гласува.   
 
Резултати от гласуването: за – 49; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н Гуцанов поиска думата.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Моля, за да завършим цялата процедура по тази територия, да 

гласуваме и следващото предложение, което направих, а то беше да стане 
част от “Историческото ядро”, да направим предложение до 
Министерството на културата. Ако искате мога да го зачета, ако не – Вие 
го имате при вас също ... Знам, че не е към общия устройствен план, но да 
завършим процедурата по цялата тази територия и да е ясно, че всичко, 
което е възможно да бъде направено от общинския съвет за запазване на 
тази територия за зелена площ е направено. Затова аз ви моля да направим 
това гласуване, след което да минем към гласуването на г-н Портних за 
старата част. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика от г-н Портних, заповядай. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Започнахме малко да 

объркваме реда на действията.  
 
.................... /гражданин/ 
По-силно.      
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Започнахме малко да объркваме реда на действията. Преди малко 

приехме да гласуваме частично варианта за забрана в местността 
“Салтанат” с двете изключения, които коментирахме нашироко. Моето 
желание е да подложим на гласуване това, с което ние сутринта излязохме 
като предложение. Именно пълна забрана с тези две изключение, които 
вече изкоментирахме до “Евксиноград”. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това беше волята на г-н Гуцанов ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Добре, няма проблем и след това да направим гласуването за 

следващото.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов оттегли своето предложение сега да го правим. По-

нататък ще го ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е не по-нататък, а след като приключи това гласуване веднага да 

преминем към “Историческо ядро”.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Парушева чете предложението в разширения му вариант, както 

беше предложено от г-н Портних. Зачетете го, г-жо Парушева. Колеги, 
слушайте останалата част на предложението.   

 
Таня ПАРУШЕВА 
Минутка. За правилното формулиране на ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, слушайте разширеното предложение.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
За правилното формулиране на решението ни, бих искала да уточним 

следното нещо. За останалата част от местност ...  



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Местност “Горчивата чешма”, местност “Долна трака” и местност 

“Салтанат”, за да можем да ограничим строителството в нереализираните 
имоти няма как да сменим в момента кода на тези територии, като ЗП. Т.е. 
като този код, който е на “Историческо ядро” зони за градски паркове и 
градини. Това, което консултантите ни предложеха е да впишем изричен 
текст при възлагането на подробните устройствени планове, което 
приемането на тези планове е отново функция на Общински съвет. При 
изработването на подробните устройствени планове за тези местности, 
задължително да се изследват характеристиките на незастроените 
поземлени имоти за постигане на максимален процент обществено 
озеленени и паркове за широко обществено ползване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложението на г-н Портних трябва да гласуваме после, това 

което те искат, като уточняване. Иначе така няма да свършим доникъде. 
Има предложение от г-н Портних, дайте да го гласуваме пък после 
всякакви запитанки там. Г-н Гуцанов. Ми не са изчели, нещо друго ми 
четат. 
 

Таня ПАРУШЕВА 
Това, което исках да изкоментирам е именно гласуваме решение, 

което ограничава при развитието на тази територия нереализираните 
имоти да бъдат за застрояване или гласуваме решение, в което тези 
територии да бъдат отбелязани с код “паркове и градини”, каквито са 
“Историческо ядро” и “Салтанат”. Това само ... Кое от тези две 
предложения да изчета?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Докато г-н Гуцанов говори, уточнете го.     
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, в Морско училище имахме следната приказка – 5 

мин. срам, цял живот капитан, като завършвахме Морско училище, за 
държавния изпит. Не е необходимо за ръкопляскания от една или две 
минути в момента да правим популистични решения на общинския съвет. 
Вижте територията – зелена ли е или е застроена? Всички варненци ли сме 
в залата? Има ли нещо, което да не е застроено в тази територия? Колко 
процента е частна собственост, която преди малко се каза? 93 или 95%, 
няма значение. Хубаво, какво правим? За едната територия добре, 



проведохме един наистина сериозен дебат, битка, или както искате го 
наречете от 2008 г. досега, и няма разминавания за нея. Но сега тука какво 
ще правим? Между бризовете и всичките там хотели, които се появили има 
някакви алеи и ние ще ги направим зелени площи. Или пък общината ще 
извади няколко милиона десетки, за да отчуждим и да стане парк. Много 
ви моля, аз мисля, че предложението на г-н Портних беше много разумно и 
наистина го приветствам, що се отнася до “Евксиноград”. За да бъдат 
наистина избити мераците и сънищата на някои, че това би могло да стане 
частна собственост, да застроява. Било то старите лозя или нещо друго. 
Много хора имат такива розови сънища. Затова да, но за другата част, 
която е застроена ... Моля ви, нека да сме реалисти, когато вдигаме ръката.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, понеже процедура да гласуваме предложението на г-н 

Портних, четем текста на предложението и всеки с вота си решава съдбата 
на предложението. Ще помоля г-жа Парушева да го изчете и след това 
останалите неща. Заповядайте. Г-н Портних, има в Таня колебания кой 
точно текст. Да Ви помоля още веднъж да го изчетем. Заповядайте, за да е 
ясно за какво става на въпрос. Дали било с ПУП-те, дали без ПУП-те.   

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, аз наистина не знам защо настъпва такова 

недоразумение в частта да се прочете един проект за решение, който ние го 
коментираме вече пет пъти и го гласуваме в различни стъпки и т.н. Моля 
ви. Сутринта дойдохме и предложихме пред всички варненци, да направим 
тези конкретни мерки, които да гарантират, че Морската градина на Варна 
ще бъде запазена. В момента гласувахме една част от “Салтанат” ... Една 
част от “Салтанат”, г-н Гуцанов. Не цялата местност “Салтанат”, дори 
това. Искам да го кажа, за да се чуе и да се знае. Гласувахме една част от 
местността “Салтанат”. Тогава процедурно поне внасям предложението да 
го гласуваме за цялата местност “Салтанат”. И покажете моля ви се 
графично какво представлява местността “Салтанат” и каква част от нея 
ние запазихме, като Морска градина в момента с това решение. Покажете и 
останалите зони, за да знаят съветниците и да имат информирано и 
мотивирано решение. Аз не споря за решението на съвета, но нека да го 
видим. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев поиска думата, след него Владо Тонев, г-н Гуцанов.  
 
Янко СТАНЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. На мен ми е ясно 

абсолютно всичко и на няколко човека в залата също им е ясно всичко, и 



на съветниците им е ясно всичко, и на гражданите би трябвало вече да е 
станало ясно всичко. Значи има едно безспорно предложение на г-н 
Портних, който предложи границите на зелените площи да отидат до 
“Евксиноград” и включва трите местности. И тука единствения въпрос, 
който беше нашия. Значи има хора “за”, има и хора “против”, има хора по 
обективни причини, тъй като там е вече застроено и се смята, че е 
невъзможно да бъде вече паркова зона – има хора, които смятат, че по този 
начин ще се спаси останалото нещо и това е нормално в една демокрация. 
И това е нормално. И нито едните ще убедят други в правотата си, нито 
вторите – първите, защото аргументите на двете страни са много сериозни. 
И всичко зависи от гледната точка на избирателите, твоята лична гледна 
точка, средата, в която живееш и т.н. В такъв случай аз обаче не искам да 
бъда правен на глупак. Не искам повече да ми четат десет пъти едни и 
същи решения. Не искам. Искам точно, ясничко и простичко. Да се 
прочете предложението на г-н Портних, предложението на г-н Гуцанов, 
нали първо, второ, трето, да се гласува, а след това може да се възлага на 
екипа технически да се подготви целият, това политическо решение, което 
се взима и да се подготви, като технологично решение. Въпреки, че и тука 
може да стане това, но виждам, че няма желание. Затова смятам, че трябва 
да се престане с тази практика тука, пет пъти да става г-н Портних, десет 
пъти г-н Гуцанов, едно и също да предлагаме и не знам защо да 
продължава трайно объркване. Аз пък ще кажа на г-н Гуцанов, че в 
медицинския институт имаше една практика – при настъпило трайно 
объркване се разпуска заседанието на групата. Нали, като част от 
правилника. Иначе важи и това за срама. Така че аз ви предлагам – има 
предложение на г-н Портних, две предложения до този момент чух. Едното 
е показвате реалните, директно ви казвам – показвате реалните граници на 
цялата местност “Салтанат” и се подлага на гласуване това, което 
предлага. Минава – не минава. Няма да се разиграваме сто часа. Няма да 
ме убедите да гласувам лично мене нещо, което не искам да гласувам, ако 
искате го облечете в 50 юридически форми. Нито председателя на 
Общински съвет, нито някои от тия хора. Значи, това е първото 
предложение. Второто предложение на г-н Портних беше всички 
местности до границите на “Евксиноград” да бъдат гласувани. И третото 
предложение беше на г-н Гуцанов, да вкараме местността “Салтанат” 
цялата, която досега гласувахме или цялата в “Историческото ядро”. Има 
малка разлика, вече ще го уточните. Три прости предложения. Благодаря.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Господин ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владо Тонев. 



Владимир ТОНЕВ 
Само ще се хвана за последната реплика, която направи г-н Портних 

– запазихме съществуващата Морска градина. Това е безспорно, хората 
бяха свикнали да я ползват, като такава. От тук присъстващите, 
включително и аз, никой не е свикнал да ползва терените, които са след 
пътя, който минава покрай “Сийсайд” в другата посока - като място за 
разходка, като Морска градина. Т.е. няма какво да запазваме, не може да 
запазиш нещо, което го няма. Заради това не намирам за смислено, а с 
чисто популизъм да се гласува там. Ако го гласуваме, трябва да бъдем с 
ясното съзнание, че ще изграждаме нова Морска градина с всичките 
финансови последици за това.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев, ясно предложение има, трябва да го гласуваме ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги искам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Какво още ще въртим? Колко? Г-н Гуцанов.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека да преминем към гласуване, тъй като са ясни аргументите, 

изгодни са от всички страни и да приключваме с това нещо. Надявам се, че 
ще има разум в гласуването.                 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме предложението на г-н Портних, но понеже се 

разгоря дискусия, д-р Станев няма как – да ме извини, трябва да повторим 
какво гласуваме. Г-жа Парушева.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Дискусията се наложи от следното нещо ... Така. Предложение за 

решение: в графичната част на общия устройствен план в частта от 
териториите на местност “Салтанат”, местност “Горчивата чешма”, 
местност “Долна Трака”, да се обособи като устройствена зона за градски 
паркове и градини за широко обществено ползване ЗП, като от нея 
отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ, ОК. Това, 
тръгнахме ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних. 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Това прочетохме първоначално, като решение ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Този текст може ли да касае само незастроените към момента имоти?  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Общият устройствен план до толкова до колкото не е на ниво 

индивидуален имот. Това предложиха консултантите, да го опишем, че при 
възлагане на подробен устройствен план това трябва да се обследва.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Значи слава богу се стигна до това, което каза г-н Портних, че няма 

как да стане, което го каза и Таня Парушева и което г-жа Бакалова го каза. 
Максималното, което е, което можем да направим е това, което предложи 
г-жа Бакалова. Аз започвам да се смея, защото наистина започна да става 
смешна история. Нали все пак всеки се подготвя, като влиза в тази зала. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Таня давай. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги искам да направя само един коментар. Дискусията тръгна от 

следното нещо, този текст го изчетохме, като първоначално предложение 
за решение. От там тръгна коментара, че това означава при прилагане на 
подробните устройствени планове на тази територия, ако ние ги отредим за 
зони за градски паркове и градини, 100 % от тази територия да бъде 
отчуждена.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, реплика.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам го отново.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев иска реплика. Десет пъти почваме едно и също.   



Янко СТАНЕВ 
Вижте, няма никаква реплика. Едно време гласувахме забрана за 

строителство в Морската градина – пет пъти я застроиха. Вторият път 
имаме височина на строителство в централната градска част – няма нито 
един построен нов строеж, който да отговаря на тези критерии, всички са с 
някакви мансарди, глупости, по-високи, нямат гаражи долу, нямат 
подземни гаражи. Всичко туй е станало по тази процедура, към която ни 
водите сега. По тази процедура, по която ни водите сега. Някъде някой 
друг да гледа нещата. Аз съм тука изпратен от избиратели. Искам да 
гласувам точно и ясно. И понеже не бях убеден как трябва да гласувам, 
сега ме убедихте с тези шикалкавения как трябва да гласувам. Аз вече знам 
как да гласувам, но искам да ви кажа. Моля ви се. Г-н Портних имаше ясни 
предложения. Не може да се обясняваме непрекъснато. Първо, цялата 
местност “Салтанат”. Това искаше, да предложи да стане зелени площи. С 
това, което е извън сега гласуването, като “Историческо ядро”. Това е 
първото му предложение. Второ му беше това, което зачетохте до 
“Евксиноград”. 
 

Таня ПАРУШЕВА 
Да, дочетох го.  
 
Янко СТАНЕВ 
И третото е на туй. Айде ся нали, аз също имам търпение. Мога да 

стоя три дена тука, това е последното ми. Предлагам, г-н председател, 
процедурно, да се чете първото за цялата местност “Салтанат”, на г-н 
Портних предложението. С цялото уважение към съветниците, които 
разбират всичко, ви моля да избегнем прилагането на тънки номера при 
такъв сериозен закон при гласуването. Аз разбирам експертите, които 
искат да ми кажат, че не може там да не се строи. Напротив, може. Може 
навсякъде, защото по същата логика навремето ми обясняваха, че не може 
да бъде изместено пристанището. По същата логика ми обясняваха 
навремето, че под моста има интереси на тоз, на оня, на такива 
собствености и не може да стане такава зона, каквато сега гласуваме в този 
общ устройствен план.       

             
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Станев, дискусията по въпроса започна, след като изчетох текста 

на решението в този вид. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жо Парушева, процедурно ... 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Значи, изчитам го отново такъв, какъвто го прочетох преди един час 

... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение от д-р Станев. Процедурното 

предложение – гласуваме предложението на г-н Портних в целия размер до 
“Салтанат”, четем го за протокола и го гласуваме. Моля ви без там другите 
врътки. Покажете най-накрая тия граници, най-накрая тия граници на 
цялата местност до “Евксиноград”. То е следващото за “Салтанат” само.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Граници .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
До “Евксиноград” ще гласуваме.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Местност “Салтанат”. Трите зони, които са местност “Салтанат”: 

“Горчивата чешма” и “Долна трака” са в тези граници. От тук до тук.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н председател. Една корекция.     
     
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ние гласуваме частта от “Шокъровия канал” до “Далас”, т.е. ние сега 

трябва да гласуваме от “Далас” до “Евксиноград”, защото отделихме 
спорното от безспорното. Така че, затова иде реч.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще го изчетем г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не, защото ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Десет пъти връщам да четем.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Можем да стоим и една седмица, нямаме драма.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Опреснява се паметта.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Въпросът е да е ясно това, което се изчита, тъй като г-ца Парушева 

показа цялата зона, а ние вече зелената част реално сме я гласували. Сега 
трябва да гласуваме застроеното да стане зелено.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има процедурно предложение. Четем от “Далас” до 

“Евксиноград”. Има процедура, какво правим сега? Павел Христов, г-н 
Портних. Да бе, важно.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Аз наистина вече .... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да го гласуваме.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Има процедурно предложение на д-р Станев. Единственото, което е 

г-н Костадинов помоли, да покажем границите на местност “Салтанат”, 
цялата.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той сигурно ги е видял вече. Четем процедурното предложение на д-

р Станев, което касае предложението на г-н Иван Портних. Слушайте и 
гласуваме.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
В графичната част на общия устройствен план частта от територията 

на местност “Салтанат” от алея “Далас”, местност “Горчивата чешма” и 
местност “Долна трака”, да се обособи като устройствена зона за градски 
паркове и градини за широко обществено ползване, като от нея отпаднат 
обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ и ОК1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сега, аз не разбрах или някой не разбира, д-р Станев каза конкретно, 

г-н Портних повтори – процедурата е от “Далас” до “Евксиноград”. Като 
че ли не го чух пак. Айде пак да го изчетем колеги.  

 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Ама не, Портних иска за целия “Салтанат”. Г-н Портних иска да 

изчетем целия “Салтанат” само. Разделяме решението ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Таня моля те, това е второто му предложение на г-н Портних. Д-р 

Станев каза категорично, от – до и после вече за целия “Салтанат”, ако не 
мине на Иван Портних. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Не, не е това предложението.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Може ли да покажем местност “Салтанат” и да гласуваме първо 

местност “Салтанат” в целия й обем, и да покажем къде е всъщност 
границата към момента, “Далас”, което гласувахме до момента и какво 
друго означава местността “Салтанат”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Арх. Митрев показва. Така. Колеги, гласуваме предложението на г-н 

... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Моля за обедна почивка от групата на БСП. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, обедна почивка по искане на ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Има процедура ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изслушайте ме де. След като приключи процедурата на гласуване. 

Някой да е казал ... Има постъпило искане от г-н Гуцанов за обедна 
почивка. Завършва процедурата на гласуване и отиваме в обедна почивка. 
Колеги, гласуваме г-н Портних го каза на микрофон. Цялата местност 
“Салтанат”. Някой да не видя арх. Митрев, показа едни в зеленичко. Това 
гласуваме. Ще го формулираш ли Таня и да вдигаме ръце.    

 
Таня ПАРУШЕВА 
В графичната част на общия устройствен ... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте. Не. Гласувахме до “Далас”.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
460-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
в графичната част на общия устройствен план частта от територията, а 
именно местност “Салтанат” да се обособи като устройствена зона за 
градски паркове и градини за широко обществено ползване ЗП, като от нея 
отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ и ОК1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте. ... Колеги ... Колеги, който е съгласен с така 

изчетеното предложение, моля да гласува. ... Бройте внимателно колеги.   
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 9, 

предложението се приема. 
 
Другото предложение на г-н Портних. Следващото предложение на 

г-н Портних, г-жо Парушева .. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
461-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
в графичната част на общия устройствен план частта на териториите на 
местност “Горчивата чешма” и местност “Долна трака” да се обособят за 
устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено 
ползване ЗП, като в тях отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, 
ОЗ и ОК1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 13, 

предложението се приема. 



Колеги, имаме ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Оспорвам гласуването.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... оспорване на гласуването.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Гуцанов, искам да Ви направя предложение да гласуваме и 

точката за Ботаническа градина, за да сме приключили с всички промени 
по плана.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 16; 

отсъстващи - 2, предложението се приема. 
 
Г-н Гуцанов, Таня Парушева попита, оттегляте ли за обедна почивка 

да чуем или ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да приключим точката, така или иначе сме в ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да приключим точката. Благодаря Ви.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само нали, ако няма да влезем пак в дебат един час.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Територията на Ботаническата градина да се обособи като 

устройствена зона за специализирани паркове в урбанизираните 
територии. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще даваме ли на Бакалова думата? ... Г-жо Парушева, колегите не са 

разбрали. Питат отново, ако обичате още веднъж.  
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Към промените, които са внесени. ..  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних ... 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Портних, във връзка с предложението за Ботаническа градина да 

бъде в посочена за общодостъпен парк, тъй като има няколко кода, които 
предвиждат развитието на паркове в градска среда ... Така. Прочитам каква 
е спецификата на кода, който е за терени за специализирани паркове в 
урбанизирани територии. Зелени площи със специализиран режим – 
зоопаркове, ботанически градини, мемориални, етнографски, балнеоложки 
обекти, спортни, атракционни паркове и др. в урбанизирана територия. 
Параметрите на всеки парк се определят с ПУП при спазване на 
посочените минимални озеленявания, параметрите се отнасят и за парка 
“Евксиноград”. Т.е. в тази зона ли предвиждаме за Ботаническа градина? 
Този код. Да са същите, като за Морска градина, да. Т.е.: 

 
462-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 
територията на Ботаническа градина да се обособи като устройствена зона 
за градски паркове и градини за широко обществено ползване ЗП.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения по изчетеното предложение? Всички разбраха ли го? 

Колеги, който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, г-жо Парушева. Колеги, финализираме 

решението за съгласуване на общия устройствен план, така че слушайте 
внимателно. Четем.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, искам да направя още две уточнения във връзка с 

изключенията, които ще направим или уточняващите записи. 
Информирани сме за допусната техническа грешка при отразяване на 
правилата за ЖМ1, което е устройствена зона на “Св. Никола”. “Св. 
Никола” е приет с решение на Общински съвет 2405-10 от 2010 г., така че в 
отразяване на правилата и нормативите за жилищна зона “Св. Никола” 
следва в табличната форма да се запишат: максимална плътност на 



застрояване - 25%; максимална интензивност на застрояване - 0,6; 
минимална озеленена площ - 70%; минимална част от озеленената площ с 
дървесна растителност – 1/3; максимална кота корниз – 7 м. Това е 
техническа грешка, тя при всички положения ще бъде откоригирана в 
проекта, в окончателния проект при внасянето му в Национален експертен 
съвет. Пак казвам, това е запис, който е за потвърждение на решение за 
приемане на плана на “Св. Никола” от 2010 г. на Общински съвет и още 
една техническа грешка, която е индикирана с писмо на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за определяне на 
устройствения статут на поземлени имоти включени в устройствена зона 
градски паркове и градини за широко обществено ползване. Така, зачитам 
окончателния текст на решението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Окончателния текст на решението. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
463-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3 от 

ЗУЧК, във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12006706ВН/15.06.2012 г., Общински съвет – 
Варна съгласува Окончателен проект на “ Общ устройствен план”  (ОУП) 
на територията на Община Варна и План схема на комуникационно 
транспортната система (ПС-КТС) за територията на Община Варна, 
Правила и нормативи за прилагане на ОУП, като: 

Предлага на Националния експертен съвет по устройство на 
територията и регионална политика да приеме и на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да одобри Общия устройствен 
план на град Варна и Община Варна, Правилата и нормативите за неговото 
прилагане и План-схемата на комуникационно-транспортната система към 
ОУП, със следните препоръки:  

1. В частта на Общия устройствен план, частта от местностите 
“Салтанат”, “Горчивата Чешма” и “Долна трака” да се обособят като 
устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено 
ползване с код ЗП, като в тях отпаднат обособените устройствени зони ОО, 
ОЗ1, ОЗ, ОК1 с изключение на терени:  

-Теренът за общинската логопедична детска градина като 
устройствена зона за обществено-обслужващи дейности ОО, а в план-
схемата “Детски заведения” същия да се означи с пиктограма “за нова 
детска градина”. 

- Имот, собственост на Министерство на отбраната в същата 
територия да се обособи като устройствена зона за обществено 
обслужващи дейности и озеленяване в съществуващи урбанизирани 



територии за изграждане на зоопарк, като в схема на “Зелена система” се 
посочи с код ТЗСП, като в зелената система се посочи с пиктограма “за 
зоопарк”. 

 
Частният терен на територията на местност “Салтанат” да се запази, 

като устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а план – 
схема “детски заведения” същия да се означи с пиктограма „за нова детска 
градина”. Прие се това, как. А, не се ли прие? Съжалявам. Благодаря. Без 
записа частна детска градина. 

 
- Територията на Ботаническата градина да се обособи като 

устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено 
ползване – ЗП. 

2. Да се отстрани техническа грешка при определяне на 
устройствения статут на поземлени имоти съгласно писмо на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за имоти включени в градски 
паркове и градини за обществено ползване – ЗП, като устройствения им 
статут бъде приведен в съответствие с приетия от Националния експертен 
съвет предварителен проект за подробен устройствен план. 

3. Да се отбележи в Приложение 1 към чл. 2, ал. 2 от Правила и 
нормативи за прилагане на Общия устройствен план на град Варна, в 
позиция № 6 - „Жилищна устройствена зона с ниско застрояване в 
природна среда” с индекс Жм1, като се добави втори ред за устройствена 
зона местност „Свети Никола” със следните показатели: максимална 
плътност на застрояване – 25 %; максимална интензивност на застрояване 
/Кинт/ - 0,6; минимална озеленена площ – 70 %; минимална част от 
озеленената площ с дървесна растителност – 1/3; максимална кота корниз – 
7 м., като показателите от втори ред се отнасят за местност “Св. Никола”, 
съгласно решение 2405-10 на Общински съвет – Варна по Протокол 24 от 
заседание, проведено на 23, 24, 30.06.2010 г., както и в раздел IV в Правила 
и нормативи за прилагане на ОУП в чл. 18 да се добавят три нови алинеи 4, 
5 и 6, които са приети след заседание на комисия по “Архитектура”, както 
следва: 

ал.(4) Не може да се променя предназначението на съществуващите 
озеленени площи или части от тях в урбанизираните територии, 
реализирани съгласно предвижданията на общите устройствени планове. 

ал.(5) Не може да се променя предназначението на територии и 
поземлени имоти, попадащи в границите на устройствените зони и 
самостоятелни терени по чл. 21, предвидени за озеленени площи, които не 
са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на 
техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на страната. 



ал.(6) Промяната на предназначението на територии и поземлени 
имоти по ал. 5 се разрешава след обществено обсъждане от Общинския 
съвет с решение и приемане с мнозинство от две трети от общия брой на 
съветниците. 

 
Това е.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте изчетения, коригиран, допълнен текст. Имате думата 

за мнения и съображения. Г-н Владо Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Съгласен съм да гласуваме. Искам само да вкарам едно уточнение – 

ние направихме две решения на общинския съвет касаещи местността 
“Салтанат”, различни по времето. Едното беше “Салтанат” в частта си до 
алея “Сийсайд”, където приехме изключение, а последващото по време 
решение на общинския съвет е за целия “Салтанат” от “Шокъровия канал” 
до “Горчивата чешма”, където ние не приехме изключение. Ние приехме 
изключение, когато гласувахме предложението за целия “Салтанат”.     
 

Таня ПАРУШЕВА 
Прочетох текста за предложение за решение, г-н Тонев. Т.е. с 

изключенията. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Момент, да се доизкажа.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Вие прочетохте текста на това, което е решил общинския съвет. Но 

последващото решение е за целия “Салтанат”, където ние коментирахме 
изключения.  
 

Таня ПАРУШЕВА 
Преди малко гласувахме предложенията за изключения. В момента 

вече ще гласуваме проекта за решение.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Знам г-це Парушева, но го коментирам, че когато наложиха да 

гласуваме за целия “Салтанат”, гласувахме целия “Салтанат”, можем да 
чуем и да видим записа, където се казва, че всичко се забранява. А то ... 



Таня ПАРУШЕВА 
Изключенията ги гласувахме преди това. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Вярно е, но в друга точка и за част от “Салтанат”.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
В същата точка беше.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Е ми не, след това прегласувахме за целия “Салтанат”. Вижте го 

записа. В тази връзка дали не бихме били атакувани, когато сме направили 
две решения за една и съща местност, едното с – другото без изключения. 
Просто казвам, че някой може да го подложи това като на атака и да забави 
процедурата. Благодаря.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Така или иначе процедурно подходихме да се гласуват първо 

изключенията за местност “Салтанат”. Т.е. по повод на изключенията за 
местност “Салтанат” мисля, че нямаме спор. Първото предложение на г-н 
Гуцанов беше във връзка и с предварителния проект, и от 2008 г. това, 
което е коментирано за местност “Салтанат” границата за ЗП да бъде до 
алея “Далас” ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
... предложението на г-н Портних беше за цялата местност 

“Салтанат”, но така или иначе от тяхна страна също беше подкрепено 
предложението за изключения ...    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев. Процедурно предложение прави.   
 
Янко СТАНЕВ 
Да, то е процедура. Първо г-н Тонев предлага да прегласуваме онова 

гласуване 25 на 25 дето беше – детската градина. Да го разясня, да ми 
стане ясно на мене самия. На себе си го разяснявам. Така че, ако ние 
искаме, можем да го прегласуваме, ако искаме – не. По-важното е следното 
– да си кажем, Общият устройствен план е закон, но като всеки закон той 
подлежи на актуализация, той подлежи на промени. Дори преди малко г-ца 
Парушева прочете начините, по които стават промените. Това не е бич, 



каторга, затворили нещо подобно, в което събаряме къщите на хора, когато 
искаме да бъде зелен града или обратното, искаме да изсечем гората, за да 
направим курортни комплекси. Силата на общия устройствен план и в тези 
решения е в баланса. Дали сме го намерили или не, най-добре ще покаже 
бъдещето. Защото този Общ устройствен план от ’82 г. беше също така 
много силен и аз също съм го гледал в неговата цялост, само дето не му 
стигна инвестиционната политика. Така че всички драми за това, че ще 
събарят къщи някъде, в някоя местност, която ще бъде зелени територии 
или някъде ще се сече гора, за да се прави курортен комплекс, са силно 
преувеличени и не присъстват в документите касаещи общия устройствен 
план, който ще гласуваме. Затова аз лично ще подкрепя този Общ 
устройствен план, иначе може да се присъединя към на Владо това – 
изпитвам лека гузност, че гласувах против детската градина, ама това вече 
не зависи от нас. По-важното е общия устройствен план. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение да гласуваме така изчетеното 

съгласуване на общия устройствен план, така че, който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува. Преди да обявя резултата, 
имаме предложение от г-н Гуцанов за предложение към Министерството 
на културата.    

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

предложението се приема. 
 
Общинския съвет съгласува общия устройствен план. И последното 

.. Последното, което предлага г-н Гуцанов и излизаме в обедна ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз го изчетох, затова няма да го повтарям, Вие можете да го 

извадите от протокола. Освен това го разпечатахме на Вашите сътрудници, 
става въпрос за, искаме втората част на Морската градина да стане 
“Историческо ядро” на Морската на градина. Това става от 
Министерството на културата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме предложението на г-н Гуцанов ... Таня Парушева 

искаше, да го изчетем ли? ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не, не. Няма нужда. Чели сме го. 
 



464-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
58, ал. 4 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Варна 
предлага на Министерството на културата да се декларира като 
недвижима културна ценност територията с граници “Шокъров канал”, скат 
откъм морето, път Варна – “Златни пясъци”, алея от път Варна – “Златни 
пясъци” до морето, комплекс “Сийсайд”, групов паметник на парково и 
градинско изкуство от национално значение, като се извършат 
необходимите действия по издаване на декларативен акт при условията на 
допускане на предварително изпълнение на акта.  

464-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна предлага на Националния институт за недвижимо културно 
наследство да извърши действия по издирване и изучаване с цел 
идентифициране, като недвижима културна ценност на територията с 
граници “Шокъров канал”, скат откъм морето, път Варна – “Златни 
пясъци”, алея от път Варна – “Златни пясъци” до морето, комплекс 
“Сийсайд”, както и да извърши предварителна оценка и внесе предложение 
до Министъра на култура по реда на чл. 58, ал. 1 от ЗКН по издаване на 
заповед за деклариране на обекта, като недвижима културна ценност, 
групов паметник на парково и градинско изкуство от национално значение, 
на която заповед да бъде допуснато предварително изпълнение.  

464-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна одобрява графична част в едно с всички устройствени схеми 
и приложения към нея на общия устройствен план на град Варна, като за 
територията с граници “Шокъров канал”, скат откъм морето, път Варна – 
“Златни пясъци”, алея от път Варна – “Златни пясъци” до морето, комплекс 
“Сийсайд” или така наречената “Салтанат”, се одобрява с показатели и 
предназначения “зелена площ”, “историческо ядро” на Морската градина. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложението на г-н Гуцанов и втората част на Морската градина, 

ако мога така да се изразя, извън “Историческото ядро” да бъде 
предложено на Министерството на културата след съответните процедури 
да бъде включено, като “Историческо ядро” на Морската градина. Колеги, 
който е “за” това предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 17, 

предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Искам да оспоря гласуването, тъй като до момента разискванията 

бяха достатъчно обстоятелствени направихме ЗП в целия район на 
“Салтанат” на Морската градина.      

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуването е оспорено. Гласуването за разширяване 

“Историческото ядро” на Морската градина.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Павел Христов може ли да попитам къде е? Павел Христов къде е, г-

н председател?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нямаше го в залата, Вие казахте “за”. И много интересно как 

колегите от ГЕРБ преди малко гласуваха за “зелена площ”, а това което е 
много по-важно за запазването – в момента гласуват “въздържали се”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов за корекция.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
По-големи популисти не съм виждал от вас. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Защото е правилно г-н Гуцанов, гласуваха “за”.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, за протокола Павел Христов питам. Отсъства. Някой друг да 

не е отразен правилно? Не виждам в тази олелия. Двама – коригирахме ги. 
Иван Портних “въздържал се”. Някой друг да смята, че сме сбъркали? 
Докато оформяме гласуването, обедна почивка ще дадем до 15:00 ч., 
колеги. Ще ви помоля да бъдете точни.    

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Днеска, ако стигнем до трета точка ще е голямо събитие. 
 
................ 
Направо.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако обичате заемете местата си. Трябва до мен ли да дойдете 

да чувате. Там отсреща не се ли чува? Много ви моля.  
  



Резултати от гласуването: за – 22; против - 0; въздържали се – 19; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 
Обедна почивка колеги до 15:00 ч.      

 
 

     
 



Следобедно заседание – начало в 15:00 ч. 
 

Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Йорданка ЮНАКОВА 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Тодор МУТАФОВ 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги тези, които сме гласували, за да се отстрани 

някаква грешка, затова не започвам в точно определеното време. Чакам 
Бакалова да представи на вашето внимание от юридическа гледна точка 
какво сме пропуснали, като формулировка.  

Уважаеми колеги, съгласно положените подписи в присъствения 
списък до момента в залата има 40 общински съветника, следователно 
имаме кворум и откривам следобедната част от първия работен ден на 
Деветото заседание на Общински съвет – Варна. На уважаемите съветници 
извинение относно закъснението, тъй като бяхме сезирани от юристите на 
екипа, който разработва общия устройствен план за допусната грешка във 
формулировката на решението. Трябваше да се прослуша, да се прочете, за 
да бъде всичко законно. Г-н Портних поиска думата, преди да преминем с 
другите точки. Заповядайте г-н Портних.  

 
Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Днес ясно изразихме 

нашата воля в рамките на този мандат на общинския съвет .... това беше 
основната идея и благодаря на всички, които я подкрепиха, защото 
варненци очакваха това от нас. За да не се получават спекулации по 
отношение на частните имоти в зоните, които ние определихме, ви 
предлагам една корекция, едно допълнение по-скоро, което да гласи 
следното: в позиция № 22 от Приложение № 1 към правилата и 
нормативите за прилагане на ОУП на Община Варна се добавя следния 
текст: при изработването на проекти за подробни устройствени планове за 
местността “Салтанат”, “Горчивата чешма” и “Долна трака”, законно 
изградените сгради в поземлени имоти – частна собственост се запазват, 
като елемент на застрояването и не подлежат на отчуждаване. Един текст, 
с който да внесем успокоение у всички тези хора, които имат реализирани 
проекти в тези зони. И за да не се допускат спекулации относно 
предстоящи отчуждавания. Благодаря.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Портних. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Макар и закъсняло, национализация няма да има. Браво, бързо 

отреагираха колегите от ГЕРБ. Само че има няколко особености, които 
трябва да ги изговорим, за да не се окаже, че след един час пак ще ви 
извикат на съвещание, за да си промените виждането. Първо, за кои имоти 
частни става въпрос? С изградени ли вече сгради или въобще частни 
имоти? Защото, ако говорим за изградени и реализирани къщи, 
кооперации, всичко останало, хотели, тъй като в “Бриз” знаете “Бриз 1”, 
“Бриз 2” са изградени към “Евксиноград” и всички останали неща, едно. 
Ако говорим за имоти частни е съвсем различно. Значи ние тогава 
разрешаваме цялото строителство и въпроса приключва. Т.е. това е един 
елемент, който трябва да го уточним много ясно. И второ нещо, което 
според мен е много важно, иначе принципно позицията ви е вярна – нямам 
нищо против да се обсъди и да се промени решението на общинския съвет, 
абсолютно вярно. В частта от “Далас” или както я определихме, “Далас” 
ли я определихме г-це Парушева? Алея “Далас” към “Евксиноград”, в тази 
територия казахме, че 93 % е частна собственост. Добре, някой си е купил 
парцел – един декар, два декара, 500 кв.м., няма никакво значение. Съседа 
му вече е построил къщата, само че той няма да може да си построи 
къщата, а същевременно до него е “Бриз 1”, до него е другата кооперация, 
до него на военните е изграден тенис корта. Какво правим? При 
положение, че тази територия не е Морска градина и всички знаем, че не е 
Морска градина. Затова аз мисля, че трябва да бъдат много ясно 
дефинирани и разграничени нещата. “Историческото ядро” на Морската 
градина до “Шокъровия канал” един път, второто историческо ядро, което 
вече го взехме, като решение – от “Шокъровия канал” до “Далас” е 
второто. И вече третата част е от “Далас” към “Евксиноград”, която е 
коренно различна от предходните две територии. Т.е. нека така да ги 
разграничим и мисля, че пътя, по който сме тръгнали, е абсолютно верен.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, ако не познавах гласа на г-н Гуцанов щях 

да помисля, че изказването е в противоречие с предишни негови 
изказвания, но виждам белези на сходност. Проекта, който прочете г-н 
Портних е категоричен. В него става въпрос за изградени сгради в 
поземлени имоти. Той е много точен и тази позиция 22 всъщност е част от 
чл. 20, където точно и ясно се обсъжда и се обяснява озеленените площи за 



широко обществено ползване в публичната собственост на сградите и 
другите, какво представлява. Вижте, аз ще го кажа много просто. Ще го 
кажа, като общински съветник. Навремето забранявахме, не си спомням 
колко пъти, строежа в Морската градина, г-н Гуцанов беше един от най-
големите радетели за това. Претърпяхме тежки неуспехи. Причината не 
беше в нас или в нежеланието на Общински съвет, причината .. Ние сме 
имали едно, две, три неща, които сме гледали, от тях нито едно не е 
минало. Причината е в това, че се намираха винаги вратички при липсата 
на категоричност в нормативните документи, на база, на които се 
извършваха, се извършваше строителство. Дали като ателиета, дали като 
нещо, няма значение. Сега на базата на този опит, лично моето мнение, на 
базата само на този опит – не се опирам на нищо друго, че това 
предложение е брилянтно и то дава отговор на двата прости въпроса. Ще 
има ли строителство в Морската градина – то казва и в местността 
“Горчива чешма” и “Долна трака”, то казва не, ново строителство няма да 
има там. Това е ангажимент, това е въпрос на гледащите на всеки един 
съветник. Втория отговор на въпроса е – сега застроената част от тези 
местности, поземлени имоти, понеже веднага се появиха нали лично на 
мен ми се обадиха да ми кажат, че ще отчуждаваме, ще събаряме и т.н. - 
няма да бъдат закачани. Нещо повече, мога да твърдя чисто човешки, че 
тези, които вече са си построили, съгласен съм, са в много по-изгодно 
положение, защото ще живеят в паркова среда с увеличено озеленяване и 
вече са си построили. По същия начин обаче, ако следваме тази логика би 
трябвало в старата част, “Историческото ядро” на Морската градина да 
кажем също и там има имоти частна собственост. Макар и няколко, току-
що отхвърлихме един близо до детска градина. Признавам си, че аз 
примерно сгреших там. Но .. Отхвърлихме го под влияние на емоцията. 
Представете си .. Ми дайте и за там да гласуваме същото. И там сме 
несправедливи към тези, които имат имоти и сме ги спрели да строят. 
Справедливостта и несправедливостта в днешния момент и в 
стратегически аспект, в който гледа общия устройствен план, за съжаление 
са две различни неща. Така че, аз подкрепям това предложение и смятам, 
че то решава до голяма степен въпросите с допълнението на база 
общественото мнение по-голямото нещо, което се случи днеска, а именно 
приемането на общия устройствен план на Варна.   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Станев. Г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми колеги, днеска цялото гласуване минава така в леко 

спекулативен характер. Гласувахме в какви ли не формати тези решения. 
Аз предлагам да вървим конструктивно. Поправката е именно, за да се 



спрат спекулациите. И хората, които имат реализирани имоти, да са 
спокойни, че те няма да бъдат отчуждавани. Предлагам да гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, процедурно предложение от г-н Портних. Има заявка за 

изказване. Изслушваме г-н Гуцанов и гласуваме процедурното 
предложение. Заповядайте.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма разминаване по процедурното предложение на г-н Портних, 

само че има огромна разлика в двете части на Морската градина, трите. 
Едната част е изцяло паркова зона и хората бяха ... Д-р Станев, аз Ви 
изслушах много внимателно и през целия ден безкрайно коректно се 
държат всички групи в общинския съвет, за да може по този начин да 
рефлектират. Аз се радвам, че стигнахте до тази гара, но независимо от 
това, дайте да проявим разума до край. А не само до тука, до където някой 
ви е казал. Съжалявам, ако ви обиждам. Може би това е начин на работа на 
политическата формация. Няма нищо лошо. Такъв е вашия начин на 
работа. Командно административен или какъвто ще да е. Не ви обиждам, 
такъв е. Нашият е демократичен, друг. Затова аз ви моля още веднъж, ще 
бъде подкрепено това предложение. Естествено, че хората не могат да 
смятат, че някой ще отиде да им отчужди имотите. Но разликата до 
“Далас”, от “Шокъровия канал” до “Далас” е изцяло парк и е коренно 
различно от “Далас” до “Евксиноград”. И затова направете още една 
крачка, ако искате вземете още десет минути почивка. Това е нещо, което 
се е работили години на ред, не е една година, не е две години, не е три. 
Седем ли, осем години вече. Инж. Ташков беше председател на комисията 
по “Архитектура”, който предложи новият Общ устройствен план. Затова, 
ако трябва вземете още десет минути почивка, обмислете го и така да 
направим поне всичко до край, Да стане какво трябва.    

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Портних, дуплика.  
 
Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми г-н Гуцанов, още сутринта ние заявихме нашата 

политическа воля, да отчетем желанието на варненци да имат пълна 
забрана, да са сигурни, да имат пълни гаранции, че ще има пълна забрана 
за строителство в Морската градина. И именно тези спекулации, които се 
случваха през целия ден, ни карат в момента да внесем един текст, който 
да успокои хората и да не се поддават на спекулациите. Това е причината 
на добавката, която предложих. А сега наистина предлагам да гласуваме.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Дуплика.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Дуплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Портних съжалявам, но Ви натоварват за нещо, за което явно 

още не сте подготвен. Тъй като предложенията, които сега ги направихте, 
са много по-близки до реалността така е, но в крайна сметка големият 
смисъл на приемането на общия устройствен план е веднъж да се отпушат 
инвестициите, втори път да бъдат ясно защитени желанията и вижданията 
на гражданите на Варна. И затова се направиха предложенията и 
съжалявам, че не гласувахте за “Историческото ядро”, защото това показва 
друг начин на мислене. Но то мина, слава богу. Втората част е наистина 
изградена и всички знаете, че е изградена и това, което го правим в 
момента е пълно безумие. А естествено, че няма да бъдат отчуждени. По-
добре е да има решение на общинския съвет, не че от някъде ще се намерят 
тези стотици милиони, за да бъдат отчуждени, но поне хората да бъдат 
спокойни. Аз затова ви казвам, направете още една крачка и наистина 
въпроса да бъде решен. А никакви спекулации нямаше през деня. 
Напротив. Една и съща беше тезата – да бъдат защитени зелените площи и 
се държаха всички безкрайно коректно, за да не разваляме добрия тон в 
края на сесията, когато приемаме основния закон за развитието на града. И 
затова, ако вие не можете да поискате – аз ще поискам десет минути 
почивка и седнете и ги обмислете още веднъж нещата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, не виждам допълнения към предложението. Има процедурно 

предложение, да гласуваме текста, който изчете г-н Портних.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
С една забележка, нали тъй като д-р Станев спомена поземлени 

имоти – говорим само за изградени сгради, нали така? А така. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прочитаме го отново.  
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не. Нали да не стане след това, че и поземлените имоти могат да 

построят кооперация.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Изградени сгради в поземлени имоти. Категорично.  
 
Иван ПОРТНИХ  
Така го прочетох още първия път.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да. 
 
Иван ПОРТНИХ  
Ако трябва пак да го прочетем. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да го четем ли още един път колеги? Добре. Колеги предложението 

така, както беше изчетено от г-н Портних. Този .. Колеги, 
 
 465-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава в позиция № 22 от Приложение № 1 към Правилата и 
нормативите за прилагане на ОУП на Община Варна се добавя следния 
текст: при изработването на проекти за подробни устройствени планове за 
местност “Салтанат”, “Горчивата чешма” и “Долна трака”, законно 
изградените сгради в поземлени имоти частна собственост се запазват, 
като елемент на застрояването и не подлежат на отчуждаване. 

 
Точно и ясно. Който е съгласен с това предложение на г-н Портних, 

моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Давам думата на г-жа Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Продължаваме към втора точка в точките в част “Архитектура”. 
 
466-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

16, ал.7 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ОС12000558ВН/17.05.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на 



СОП “Тополи” - гр. Варна, в това число и схеми: водоснабдяване и 
канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално 
планиране и комуникационно транспортна схема. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения тука, колеги? Не виждам, който е “за” така 

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Точка три ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Се оттегля.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
... както вече гласувахме отпадна. Точка четвърта.  
 
467-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

16, ал.7 и чл. 129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД11-9302/204/25.11.2011г., Общински съвет - Варна одобрява 
план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична 
собственост - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична 
регулация /ПУР/ на кв.“Изгрев” включващ: м.“Изгрев”, м.“Франга дере” 
и м.“Кокарджа”,  при граници: път за с.Каменар, бул. “Хр. Смирненски”, 
каменарско землище и СО ”Сълзица”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, мнения и съображения по изчетения проект? Не виждам. 

Който е “за” така прочетения проект за решение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Благодаря.  
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на председателката на комисията. Преминаваме към точка 

трета от така приетия дневен ред. 
   
                        



III.  
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за промяна в състава на 

Съвета на директорите на общинските дружества: 
 
(1) – освобождаване и избор на член на Съвета на директорите на 

“Пазари” ЕАД. 
(2) – освобождаване и избор на член на Съвета на директорите на 

“Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
 

Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, промяната в съвета на директорите на “Пазари” се налага по 

причина, че г-н Ангел Тонев Димиев с вх. № ОС12000596ВН/29.05.2012 г. 
е депозирал заявление за освобождаване от съвета на директорите по 
здравословни причини. Посочил ги е – високо кръвно, остри болки и т.н., и 
т.н. Материала ви е размножен и ви е раздаден. Затова проекта за решение 
тук е следния: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

468-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД – Ангел Тонев Димиев.  

 
Гласуването колеги е поименно.  
 

Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 6, предложението се приема. 

 
Следващото предложение, което правя за нов член на съвета на 

директорите на “Паркинги и гаражи” е .. Извинявам се. Не беше леко. 
Извинявам се. Следващото предложение .. Е, проверявам дали следите. 
Следващото предложение е за г-н Николай Лалев Дочев – той е тук в 
залата, IT специалист, млад човек, за да не изпадаме и там в същата 
позиция. Аз предлагам преди да ви прочетем проекта за решение, ако 



имате въпроси към г-н Дочев. Семеен, с две деца. Кой го предлага? 
Групата на политическа партия ГЕРБ. Не виждам въпроси към г-н Дочев. 
Чета ви проекта за решение.  

 
469-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира като член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД – Николай Лалев Дочев.  

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Който е “за”, моля да 

гласува. Извинявам се, извинявам се. Поименно гласуване. Владо ще ме 
сменя.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Дочев. Следващото предложение, колкото и да е така 

трудно за обяснение, заради Агенцията по вписвания е необходимо да бъде 
изгласувано и то забележете е поименно, въпреки кончината на г-н 
Борислав Люцканов. Лека му пръст, както се сещате той почина. Чисто 
формално трябва да го облечем с решение. Проекта за решение тук колеги 
е: 

 
470-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД – Борислав 
Василев Люцканов, поради настъпила смърт.  

 
Адвокат – довереника нека да ви обясни.  
 
Адв. Деяна СТЕФАНОВА 
Договорът за управление е прекратен поради настъпване на смъртта, 

но формално е необходимо вписване на решението на общинския съвет, 
тъй като в Агенцията по вписванията няма информация за този факт и 
доколкото е необходимо решение на общинския съвет е необходимо 
гласуване. Договора е прекратен, но решението на общинския съвет, като 
колективен орган се взима така. Решението на общинския съвет се вписва. 
И съответно се избира. Но трябва да има “реши”. Необходимо е да бъде 
вписано това в Агенцията по вписванията. Ама трябва да се впише самото 
решение на колективния орган.  



Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чисто формално. Който е “за” освобождаването, моля да 

гласува. Колеги, няколко юристи, няколко идеи. Двама юристи тука – в 
Търговския закон е така. Какъв е проблемът да си вдигнем ръцете, не мога 
да разбера, колеги. От всичко дискусия трябва да направим. Колеги, айде 
моля ви. Който е “за” така изчетения проект за решение, вземете и си 
вдигнете ръцете, да ви преброят.    

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

предложението се приема. 
 
На негово място се предлага г-н Драгомир Демиров Дончев. Също е 

в залата колегата Дончев. Мисля, че голяма част от вас го познават. Д-р 
Митковски пита кой го предлага – предлага го “Алианс за Варна”, 
коалицията. Има ли въпроси към г-н Дончев, някой да иска да му зададе, 
да го види, да не го познава, в залата? Вместо да чета CV-то. Няма. 
Проекта за решение, колеги е:  

 
471-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД – Драгомир 
Демиров Дончев. 

 
Няма мнения и съображения, който е “за” колеги, моля да гласува. 

Извинявам се. Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Дончев.  
Колеги, поради изчерпване на точката, преминаваме към точка 

четири от така приетия дневен ред.    
 
 
 
  

   
 

 



IV.  
 

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

“Транспорт”  относно: 
 
(1) – отмяна на решение № 3449-6-1 и № 3449-6-2 по протокол № 36 

от 10, 11 и 18.08.2011 г. на Общински съвет – Варна.  
(2) – разглеждане на предложение за промяна на състава на Съвета 

на директорите на “Градски транспорт” ЕАД. 
(3) – промяна в Транспортната схема на Община Варна.   
(4) – даване на съгласие на “Градски транспорт” ЕАД за членство в 

Асоциацията на предприятията от градския електротранспорт в Република 
България. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на  

ПК “Транспорт” 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Чета първа точка от 

дневния ред.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

472-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, 10 и 23 от ЗМСМА, чл.221, 
т.3 и т.11 от ТЗ  и поради неспазване на чл.8 , ал. 1, т. 7 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските  дружества, Общински съвет-Варна 
отменя свое решение № 3449-6-1 и № 3449-6-2 по протокол № 36 от 10, 11 
и 18.08.2011 г. 

 
Става въпрос да се отмени наше решение, с което бяхме възложили 

на борда на директорите на “Градски транспорт” да проведе всички 
процедури по закупуването на акциите на “Транстриумф холдинг” АД.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов за мнения.  



Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, аз бях поставил въпроса – консултантът, който 

беше на разширената среща, писмено да ни даде този път документ, с 
който да е ясно, че не трябва да се купува фирмата “Транстриумф” и че 
това е пътят, който трябва да следва общинския съвет. Този документ аз не 
съм го видял. На второ място, коментирахме да стане ясно кой тогава е 
предложил покупката на “Транстриумф”? От администрацията гледам тука 
е пълно с хора. Някой ще дойде ли? Извинявайте много, година и нещо 
съвета коментира тази тема, прехвърлиха горещия картоф на председателя 
на комисията по “Транспорт”, а той ли носеше всичките тези предложения 
в залата на общинския съвет? Най-малкото, което е – това е подигравка и 
неуважение към общинския съвет. И ние ли сме орган, който знаем да 
държим на собственото си име и наистина взимаме адекватни решения или 
какво правим? Да не употребя някоя нецензурна дума, с която Веса Савова 
след това да ме сложи. Извинявайте, ама това Общински съвет ли е в 
момента? Къде е на консултанта писменото предложение? Кой е този, 
който направи предложението преди една година? И тогава, нека 
общинския съвет да вземе решение, ако държим на себе си. Така се вдига 
авторитета на един орган. А не, когато някой му подсвирне, да вдига 
ръката си. Колко са хората в “Градски транспорт” и в “Транстриумф”, 
които треперят една година ще имат ли работа? Колко са в момента, които 
не знаят какво ще се случи с тях? Така че много ви моля. Това е смисълът 
на общинския съвет. Докато ги няма тези документи аз не виждам ние 
какво можем да обсъждаме и да гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В тази връзка и като 

допълнение бих предложил да помислим върху следната идея всички ние, 
общински съветници тук, които сме в момента. Да направим една комисия, 
която да разгледа действията на съвета на директорите на “Градски 
транспорт” за последните 12 месеца или за друг срок, за който преценим, 
като комисията включва представители на всички групи, които са в 
общинския съвет и представители на администрацията, защото аз мисля, 
че наистина ние, общинските съветници, не сме запознати с това, което се 
случваше в работата на тази фирма. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Костадинов. Г-н Митковски.  
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, аз заради това на предната точка така 

упорито питах кой предлага съответните хора за дадените постове. Не от 
някакво чувство на заяждане, както виждате аз гласувах след това “за”. 
Някой носи отговорност за този цирк, който наистина се разигра с тази 
сделка около “Градски транспорт”, “Транстриумф”, получаване на 
европейски средства, в който общинския съвет веднъж гласува “за” – после 
трябва да отмени свое решение, защото едни и същи или различни хора, 
вече не знам, през два – три месеца си сменят мнението как трябва да бъде 
реализирано това действие. И кой носи отговорност в края на краищата за 
всичко това? Тази община кмет няма ли? Администрация няма ли? Кой е 
предлагал тези хора? Кой е предложил този консултант? Кой го е избрал? 
Колко му е платено? Де факто на някого е платено нещо, за което след това 
ние трябва да гласуваме, че това нещо не става.  

 
Иван ЛУКОВ 
Що се отнася до консултанта ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Първо, решението, г-н Митковски, е взето на предходния съвет, 

Общински съвет, а решението за кой да бъде консултант е, това е спечелен 
конкурс от Министерството на регионалното развитие. Консултанта не е 
наш. Не сме го избирали ние.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, виждам желанието за така изказвания. Г-н Луков го каза 

категорично. Консултантите са избрани след конкурс от МРРБ, т.е. ние 
нямаме отношение. Консултантите по категоричен начин заявиха 
многократно, че в разработването на проекта не е включена опция за 
закупуването на “Транстриумф холдинг”. Следователно оттук нататък 
дойде и министърката на регионалното развитие и посочи, че има 
готовност да подпише – при положение, че ние отменим нашето решение, 
подписва проекта на десети. Ами вие бяхте съветник в предния мандат, 
искахме всички противоречия и евентуално подводни камъни да бъдат 
изгладени и затова предния Общински съвет, предната комисия водеше 
нещата в тази посока. Сега да връщаме нещата назад, когато проекта е 
пред подписване, е меко казано несериозно, като ... Консултантите са ... 
Предложението, ако погледнете протоколите е на съвета на директорите. 
Така че .. Да. Така че, всяка дискусия оттук нататък е да кажем нали .. Д-р 



Станев. Ние сме пред подписване на проекта, министър Павлова идва на 
десети. Всичко друго е ...  

  
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Правилно е 

възмущението на колегите. Няма и как в залата да не е политическо 
обвързано всичко, което говорим. Аз предлагам .. Всичко е ясно. И 
предлагам да вземем това решение, защото това е една част от решението 
за подписването на договора и за реализацията на проекта. 
Освобождаването на борда. И не бива да изпадаме в крайности. Има си 
съответните процедури, по които се изяснява и мисля, че на всички вече 
им е ясно – какво, кога, къде се е случило. Затова аз предлагам процедурно 
да се гласува. Ако трябва да се върна в миналото ще разкажа и разбира се 
мога да го потвърдя с протоколи, кой точно в тази зала пръв е произнесъл 
думите, че това е необходимо и в комисия, за да направим така да имаме 
един превозвач. Това точната фраза, да бъда автентичен – един превозвач. 
И разбира се консултант с човек от администрацията. Аз понеже помня 
това, на тази среща бяха и г-н Живко Калев и други предишни юристи на 
общината, но в момента да ви кажа. В момента ме интересува – сложиха се 
този борд, борда не можа да изпълни определени изисквания по обективни, 
субективни причини, не е моя работа. Предлага се да се смени борда, 
махаме решението, с което правим сделка, подписваме проекта и вървим 
напред. Лично моето мнение. Иначе можеше да бъде и по-хубаво. Можеше 
да бъде и много по-хубаво, но пък затова си има отговорност, която се 
носи. Затова ви предлагам, след като имахме четири комисии, на които 
обсъждахме тези неща и след като имахме и закрита комисия, ви 
предлагам процедурно да гласуваме да освободим борда. И според мен е 
редно, ако ще има въпроси, следващия път да дойде новия борд, за да ни 
каже как точно ще процедира при осъществяването на проекта. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-н Гуцанов.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, само да допълня – не гласуваме в момента освобождаването 

на борда, гласуваме отменяне на наше решение.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
То е ясно кое ще бъде другото решение. Да не открива топлата вода 

д-р Станев или че като вали дъжд земята става мокра? То е ясна работата. 
Така че, беше прав д-р Станев за това, което го каза. Вижте. Ясно е, че ще 
бъде отменено решението, тъй като най-важната цел е да бъдат усвоени 
евро парите. Въпросът е в следното нещо. Не може по този начин да се 



отнасят с общинския съвет. Ние сами не се уважаваме, а искаме да ни 
уважават хората извън тази зала. Не може да идва един консултант и да 
казва направете едно, правете две, след което да няма никакъв документ. 
Кой го е казал, как го е казал, защо го е казал? Д-р Станев беше с още по-
голям апломб на трибуната преди година и нещо, когато каза “трябва да се 
купи “Транстриумф”. Той вярва в това нещо, най-вероятно. Както и днеска 
вярва, че трябва да отменим сделката. Но въпросът е в друго нещо, че не 
може по този начин да работи Общински съвет. Не може преди три 
седмици консултанта казва “аз ще ви дам документа”, сега да го няма. Не 
може да няма кмет, когато става въпрос за такава сделка. Или негов 
заместник, не е длъжен да бъде тука човека. Не може да няма евро, 
отговорник по евро - проектите в залата. Нещо по-важно ли има, г-н 
Радушев в днешния ден? Кое му е най-важното днеска? Да му мине това 
решение на общинския съвет или може би да бъде горе на 14-я етаж? 
Извинявайте, ама наистина това е смешна история вече. Ние олекваме, 
разберете. Не се работи по такъв начин.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чухме съображенията. Г-н Костадинов последно, г-н 

Шиваров.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Процедурно правя предложение, това което казах преди малко за 

комисията, която да разгледа съвета на директорите – действията през 
последните 12 месеца, което значи от 01.07.2011 г. до 01.07.2012 г. Правя 
предложение групата да бъде в състав или комисията общинската да бъде в 
състав трима души от ГЕРБ, по един от всяка една група в общинския 
съвет представител плюс двама души от администрацията. Моля да го 
подложите на гласуване. Благодаря.    

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има процедурно предложение, аз пак ... 
 
Марио ШИВАРОВ 
За гласуване ли е? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да. Аз пак казвам – консултанта си е свършил работата, доколкото 

чувам и договор няма повече. Предал е проектът. Предстои подписване с 
МРРБ на дата десети на проекта. Имаме две решения. Да ги отменим, за да 
вървим напред и да изберем нови колеги. Но все пак процедурно. Колеги, 
чухте предложението на г-н Костадинов да се ... Вашето е за втората точка 
... 



Иван ЛУКОВ 
По-скоро се отнася за втората точка ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
.. освобождаването на борда. Нека тогава да го гласуваме.  
 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н председател, ако може да се изкажа.   
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам да гласуваме това, което в момента е изчетено, а 

предложението на г-н .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
То беше на д-р Станев. Гласуваме го и след това на г-н Костадинов.  
 
Иван ЛУКОВ 
След това на г-н Костадинов, което е за втората точка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Разбрах. Колеги, гласуваме за отмяната на решение 3449-6-1 и 3449-

6-2 по Протокол 36 от 2011 г. Да се готви г-н Шиваров след резултата, той 
имаше изказване по борда.    

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

отсъстващи – 4; неучастващи в гласуването - 6, предложението се 
приема. 

 
 Преди да прочетем проекта за освобождаване на борда думата беше 

поискана от г-н Шиваров. Заповядайте.  
 
Марио ШИВАРОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Вземам отношението, защото 

тука много работи се изговориха пък аз, горе – долу така съм запознат с 



много от нещата. Проблема не е в туй за смяната на борда или в там за, 
проблема е в забавянето на тази сделка. И защо го казвам това нещо? 
Защото в момента е изправен “Градски транспорт” пред много голям казус 
от гледна точка на това, че имаше надежда да се закупи и да се влеят двете 
предприятия и по този начин транспортната схема не се оптимизира. Сега 
в момента при незакупуване на “Транстриумф”, няма да има сливане на 
двете предприятия, не зная какъв път ще се намери, за да може да излезе от 
това състояние, в което е в момента “Градски транспорт”. Значи 
отговорността наистина е на консултанта, защото наистина този отговор, 
който г-н Гуцанов не го е виждал, аз съм го виждал. Има отговор наистина 
от консултанта, но този отговор въобще нито аз не мога да го разбера, 
защото там се разделят линиите на градски и междуградски, и 
междуселищен, и междуобластни, което не кореспондира с моите 
разбирания за транспорт. И това ми е най-голямото притеснение. Значи не 
е проблема в неустойките, те това ще ги реши съда. Проблемът е, че се 
забави с десет месеца оптимизацията на транспортната схема, която 
можеше да стабилизира “Градски транспорт”. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-н Луков. Следващия проект за решение.   
 
Иван ЛУКОВ 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, чл. 13, 
ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД – Костадин Маринов Малчев,  
Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Имате думата, г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, не един и два пъти в залата на общинския съвет 

съм коментирал борда на директорите на “Градски транспорт”, но в 
момента тези хора стават изкупителна жертва на други политически 
решения. Политически решения взимани в дадени централи. А не са те 
хората, които трябва да отнесат пешкира. Ясно е, че ще им отрежете 
главата – ние няма да участваме в гласуването. Аз не казвам, че те са се 
справили. Аз говоря за това, че нямаха нивото да се справят със сделка 
свързана с 20 млн. Не са те виновниците в момента и е много лесно да си 
измият ръцете с членове на борда на директорите. Затова, когато днес 



предложите новите членове на съвета на директорите предупредете ги, че 
те ще бъдат следващите, с които ще си измиете ръцете. И това е безкрайно 
непочтено, което го правите в момента, господа от мнозинството.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, други мнения и съображения? Г-н Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми г-н председател, явно в случая не става дума за 

здравословни или някакви други причини за освобождаване. В така 
прочетеното предложение за решение няма никъде мотиви за 
освобождаването. Вие на предния ми въпрос отговорихте, че горе – долу 
вината за това, което се случва по тази сделка е на предния борд на 
директорите. Така че нека все пак някой да каже преди да го освободим 
тези хора, защо ги освобождават.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нали бяхте на комисия, г-н Митковски. Там се коментираха 

резултати ... 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Не, аз искам тука да се каже защо ги освобождаваме тези хора.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Луков ще ви даде отговор.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Да, защо ги освобождаваме? Какво не са направили? Ако трябва и на 

тях им дайте думата. Може би и те имат какво да кажат.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нали бяхме на комисия ...  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Г-н Апостолов ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... трябва да ги повтаряме нещата ... 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Комисията не иззема функциите на общинския съвет.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Ок. Г-н Луков, отговорете на г-н Митковски, явно не е бил на 

комисията. Разкажи какво се коментира на комисията, резултати, 
задължения и причина.  

 
Иван ЛУКОВ 
На комисията се коментира за договора, който са подписали 

съгласно този договор е мнението и на юристите, че са си превишили 
правата при подписването на този договор, като не са вземали под 
внимание да предоставят договора на общинския съвет, за да се гласуват 
параметрите на договора, т.е. те са подписали един договор без ние да 
знаем какви параметри има договора. И заради това вземахме решение да 
бъдат освободени.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека да дадем думата на председателя на борда на директорите, да 

видим той какво ще каже, какво се е случило в крайна сметка. За един 
договор, който вълнуваше не само общинския съвет, не само 
администрацията, която я няма, но вълнуваше и двата транспорта и 
варненската общественост. Това беше най-голямата сделка, за която идеше 
реч и най-големите възможности за привличане на средства. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, процедурно предложение от г-н Гуцанов, да бъде изслушан 

председателя на борда. Е, естествено, че трябва да е ...  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
То няма да мине гласуването, то е ясно.     
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Сега, колеги бяхте по комисии, видни са въпросите накъде са 

насочени. Има процедурно предложение, с вашето гласуване ще вземате 
решение. Който е “за” предложението на Гуцанов да се изслушва за 
пореден път борда, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 16; против - 3; въздържали се – 12, 

предложението се приема. 
 
Да заповяда председателя на борда.  
 



Емил ДАНАИЛОВ  
Уважаеми общински съветници, разбрах, че ми давате думата да 

говоря по въпроса за договора, който предния общински съвет ни възложи 
с решение. В това решение гласеше следното: дава всички правни и 
фактически действия да извърши съвета на директорите, да избере чрез 
ЗОП банка за финансиране и определи определени общински съветници да 
бъдат в работната група. Ние направихме следното – направихме 
меморандум за цялата сделка как да процедира, точка по точка, поканихме 
участниците в работната комисия, от седем човека четири се явиха и 
разписаха този меморандум, в който гласеше точка по точка какво ще бъде 
извършено, какви действия ще бъдат възприети и борда започна да работи. 
След като бяха извършени всички процедури премина се към 
подписването на договора, без да има договор не може да се свиква, да се 
извърши нали обществена поръчка за избор на финансова институция, да 
се иска разрешение от КЗК за такава сделка, така че представения договор 
беше обявен пред КЗК, той се обсъжда четири месеца, взеха се решения, 
взеха се мнения от много институции, включително и от Общински съвет и 
от общинска администрация, и от частни превозвачи. И така след четири 
месеца получихме разрешение от КЗК за сделката. При обявяването на 
обществената поръчка за избор на финансова институция се явиха седем 
банки, от тях нито една не потвърди оферта по сделката, тъй като това, 
което бяхме задали като параметри бяха казали, нали, че не го устройства. 
И така преминахме на директно договаряне, и до ден днешен така 
приключиха разговорите. Това е цялата процедура, която извърши борда. 
И само да ви припомня на 28.02.2012 г. гласувахте за разрешение за 
дълготрайните активи да могат да бъдат залагани, на първи или трети март 
гласувахте за общинската гаранция, която беше, на 20.03.2012 г. КЗК 
излезе с решение за съгласие за тази сделка. Това е по хронология, което 
сме извършили, така че не знам къде имаме забава или грешка. Така че, 
това е моето мнение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, пожелахте да изслушате председателя на борда на 

директорите. Не знам дали всичко ви става ясно. Питайте, човекът е пред 
вас. Г-н Марио Шиваров.  

 
Марио ШИВАРОВ 
Нека да му задам един въпрос. Дали имаше чувство, защото аз имах 

такова чувство, че някой пречи на сделката и на банковите институции да 
се случи това нещо, е първият въпрос. И вторият въпрос е – не стана ли 
така, когато имаше вече банкова институция, тогава от администрацията 
дойдоха и казаха, че консултантите са на точно обратното мнение, че не 
трябва да се закупува “Транстриумф”.  



Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Данаилов, заповядайте.  
 
Емил ДАНАИЛОВ  
По първия въпрос, който ми зададохте, сега дали съм имал чувства 

или съм нямал, те ме обвиниха във всякакви грехове – че бавя сделката, че 
много бързаме в сделката. Сега, имахме разни съмнения, не мога да 
потвърдя нищо в някакъв вид. По втория въпрос, наистина от една от 
финансовите институции на първото разглеждане на кредитния комитет 
беше взето решение, единствено се уточняваха финансовите параметри по 
сделката, това е цената, лихвата по сделката и след като започнаха тези 
дебати и изказвания на консултантите банката се оттегли. Първата банка, 
която се оттегли беше след среща с общинската администрация – не знам 
по какви причини, дори дойде френския им директор за България, но се 
отказаха. При посещението на четирима от кредитните специалисти на 
австрийската банка, за която гласувахте банковата гаранция и писмото за 
ангажимент в последствие, което отменихте. Те пристигнаха в момента, в 
който г-н Кирил Йорданов беше обжалил това подписване на писмото за 
ангажимент и те се оттеглиха нормално, защото те искаха някакъв 
ангажимент от страна на администрацията. Това е по хронология, което се 
е случило и това е документирано.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Данаилов. Други въпроси, колеги? Владо Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, запознат съм с хронология та, запознах се лично, чел съм 

договорът, чел съм приложението към него, чел съм оценката. Не само 
моето, но и на други колеги мениджъри, че договора не е в полза на 
нашето търговско дружество. Това е едно от нещата, за които се иска 
оставката – да говорим конкретно. Второто е, че въпреки че имахме 
избрана работна група от предходния Общински съвет тази работна група 
стигна до ниво меморандум и по-нататък за уговаряне на клаузите в 
договора тя нито беше викана, нито беше уведомявана. Третото, за което е, 
че не може да се държи един договор в пълна тайна от общинския съвет, 
като собственик. Дотука по този договор. Четвъртото, за което съм 
съгласен с искането на оставката, че бордът е работил и в превишаване на 
права, когато е сключил договор за пускане на облигационна емисия, което 
не е в техните правомощия. В тази връзка се ангажирам от името на 
“Алианс за Варна” да подкрепя оставката на борда. Благодаря.     

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Тонев. Други питания, колеги, към г-н Данаилов? 

Не виждам. Благодаря Ви, г-н Данаилов. Колеги, предлагам процедурно в 
предвид краткото време, за да няма обструкции, в предвид това, че е пет 
без пет минути, да гласуваме. Да дозавършим точката, т.е. да спрем 
часовниците в 17:00 ч. Да довършим тази точка, да не да освободим тоя 
борд, пък да не сме избрали нов. Който е “за” това предложение, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 
Колеги, ще помоля да изчетете предложението и да го гласуваме.  
 
Иван ЛУКОВ 
 

 473-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 
чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета 
на директорите на “ Градски транспорт” ЕАД – Костадин Маринов 
Малчев,  Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, поименно е гласуването. Докато броят гласовете, колеги, 

припомням, че имаме да гласуваме процедурно предложение на г-н 
Костадинов, който иска създаване на работна група, която да разгледа 
работата, която са вършили през тази една година борда на директорите на 
“Градски транспорт”, старият.    

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

отсъстващи - 6; неучастващи в гласуването - 6, предложението се 
приема. 

 
Процедурното предложение, ако има въобще смисъл от него на ... 

Има допълнение към процедурата на г-н Костадинов. Да видим отделно ли 
ще го гласуваме ... 

 
Марио ШИВАРОВ  
Моето предложение е в тази комисия да бъдат разглеждани също и 

администрацията какво е правила през това време за една година, 
общината и консултантите. Всичко искам да се разгледа.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
И още едно допълнение виждам от Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Не, искам да направя едно предложение. Колеги, разбрахте колко е 

значим тоя проект, не исках да се изказвам в първия момент, но ми се 
струва, че предложението на г-н Костадинов и на г-н Шиваров ще постави 
под напрежение хората в “Градски транспорт” и току-що освободихме, 
гласувахме освобождаването на борда. Аз предлагам да си оттеглят 
предложенията и двамата, защото в момента, ако го гласуваме, така ще 
оставим без борд дружеството и оставаме на ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нямат нищо общо двете неща.  
 
Иван ЛУКОВ 
Едното с другото няма нищо общо.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Така. Предложението на г-н Костадинов, оттегляте ли го или го 

оставяте? Оставя предложението, допълнено от Шиваров за разглеждане и 
на действията на администрацията и консултантите. Който е “за” 
предложението на г-н Костадинов, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 3; въздържали се – 24, 

предложението не се приема. 
 
Четем предложението за нов състав на съвета на директорите, след 

което почивка.  
 
Иван ЛУКОВ 
 
474-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира като членове на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД – Веселин Янков Михайлов, 
Свилен Бойчев Камбуров и Ивайло Петров Иванов. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по предложението, колеги? Г-н Недков, г-н 

Гуцанов. В залата ...  
 



Николай НЕДКОВ 
Моля да им прочетем все пак биографиите, да видим все пак кого 

избираме. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В зала са колегите, готови са. Г-н Гуцанов, същото ли беше Вашето?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Даже не автобиографиите. Нека да излязат, да поговорят. Ясно е, че 

желанието на ГЕРБ е това дружество да бъде абсолютно на тъмно, тъй като 
дори не приеха предложението на колегата Костадинов, да се види какво 
става в дружеството. Сменихте борда, човека не смее да каже нищо – 
председателя на борда, как говореше на комисията. Добре сте поговорили 
предварително с него, но поне да ги видим тези хора, които ще ги смените 
след няколко месеца, като си измиете пък с тях ръцете.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги заповядайте на трибуната, ако някой към някого ... Току-що 

... Гласувахме, г-н Аврам Тодоров да спрем часовника до избора на новия 
борд. Разбирам Ви ... Има още три минути, така че ... Благодаря. Г-н 
Ивайло Иванов, Веселин Михайлов видях в зала и .. Заповядайте, 
заповядайте. Г-н Михайлов, вас поне Ви познават. Двама от членовете, г-н 
Михайлов. Г-н Ивайло Иванов, третия колега за съжаление отсъства.   

 
Веселин МИХАЙЛОВ 
Уважаеми общински съветници, две години и два месеца изпълнявах 

длъжността прокурист на “Градски транспорт” със съвета на директорите, 
които току-що гласувахте и ги освободихте. Смятам, че за този период 
това, което е било по силите и моите възможности съм го дал в името на 
транспорта на град Варна. Явно, че е имало някои неща, където сме 
сбъркали, но това са поправими грешки, не е нещо фатално. Засега 
дружеството, което е най-важното – осигуряване заплатите на нашия 
колектив, което не е малко. Ако нещо ви интересува от моята 
автобиография, мога да ви кажа, че съм роден във Варна, ’57 година, 
завършил съм техникум по механотехника ДВГ, след това ВМ Варна – 
ДВГ, работил съм в „Авто-комбинат Варна”, след това в товарни превози, 
като технически директор, след това във фирма “Атлант” – доставка на 
резервни части, внос – износ от Чехия и Словакия за автобуси и 
тролейбуси, и товарни автомобили. И от 2010 г., май месец до настоящия 
момент съм прокурист на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Чухте г-н Михайлов. Г-н Ивайло Иванов, няколко думи за себе си – 

дълги години представител на известна водеща европейска марка. 
Заповядайте.  

 
Ивайло ИВАНОВ 
Уважаеми общински съветници, казвам се Ивайло Иванов на 42 

години съм. Кариерата си съм в бизнеса с продажби на нови автомобили от 
дълги години. От няколко години се занимавам с по-широк спектър на 
търговска и сервизна дейност в тази посока. Ще добавя, че за миналата 
година бях поканен като член на работната група за “Интегриран градски 
транспорт” и заедно с колегата Михайлов съм в течение на проекта на 
МРРБ. Като образование съм завършил електро-техникум и Технически 
университет, специалността ми е компютърна техника, но имам специално 
отношение към автомобилите в предвид дългогодишната си работа в тази 
област.      

         
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Иванов. Да кажа ли на коя марка беше представител 

дълги години? Реклама ще е на френската марка. Г-н Камбуров, Свилен 
Бойчев Камбуров отсъства в момента, също е експерт. Имам CV-то му, ако 
искате да ви го прочета. Познават ли го? Хубаво е, че го познавате. Владо 
Тонев.  

 
Владимир ТОНЕВ 
За последния разбрахме, че е от експертната листа или там както се 

казва, на г-н Джиков, а предходните два, защото на другите питахме от коя 
политическа група се предлагат, че да знаем кой носи политическата 
отговорност. Можем ли да разберем кой ги предлага? ГЕРБ или “Синя 
Варна утре”, защото не ги предлагаме ние. Коя група ги предлага, както и 
за предходните членове на борда на директорите уточнявахме.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
В нашата група, както знаете са три формации. ГЕРБ, листата на г-н 

Джиков и на д-р Бояджиев. Така че тази група от 22 човека наречена 
групата на ПП “ГЕРБ” ги предлага.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря Ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Иначе за партийната принадлежност на г-н Михайлов, ние не си 

говорим такива неща. Към коя партия си? Безпартиен. Удовлетворява ли?  



Владимир ТОНЕВ 
Съзирам .... г-н Апостолов, а защо нямаше такава, когато ме питахте 

коя група на общинския съвет предложи Драгомир Дончев? Тогава казахме 
честно, че е “Алианс за Варна”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Пита Митковски и отговорихме, г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Не, аз не знаех.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Свилен Бойчев Камбуров, да ви чета ли CV-то, колеги? След като г-н 

Гуцанов го познава, че е бил от експертната листа на г-н Джиков мисля, че 
... Значи е експерт. .. Две думи от г-н Янко Станев.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Щях да се въздържа, но 

съм длъжен да предупредя нещо важно, което мисля искрено. Избирането 
на един борд е политическо решение. Трябва да бъде подплатено и с 
експертна база и след това оставянето на борда в ръцете на некомпетентни 
хора да го ръководят или управляват, води до това, което стана преди 
малко. Така че, нашата отговорност не свършва с избирането на 
определено ръководство на определена фирма. Оттам започва, благодаря 
на г-н Тодоров. Аз затова винаги съм гласувал по принцип, ако не 
познавам хората, но пак съм силно притеснен и се надявам този път всички 
да застанат зад борда, а и борда да търси тази помощ от общинския съвет, 
която трябва да се търси. Иначе по кюшенца и в сладкарници нещата не се 
решават. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Поради липса на други мнения и съображения колеги, 

поименно гласуване.  
     
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 12; 

отсъстващи - 9; неучастващи в гласуването - 1, предложението се 
приема. 



Иван ЛУКОВ 
Има още две точки. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, нямаме време да продължим нататък. Без една минута по 

моя часовник.  
Поради изчерпване на времето предлагам, всъщност вие ще решите. 

Да продължим ли с изчитането на другите две точки? Процедурно 
предложение. Който е “за” това да продължим до изчерпване на точката, 
въпреки че часът е 17:00, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против - 5; въздържали се – 0, 

предложението не се приема. 
 
Колеги, поради изтичане на времето в 17:00 ч., закриваме първия 

работен ден на Деветото заседания на Общински съвет – Варна и 
продължаваме утре на същото място с останалите точки от дневния ред. В 
09:00 ч., да. Благодаря ви и приятна почивка.    

 
  
  
 
                    
   
 



ВТОРИ ДЕН  
 

05.07.2012 г. от 09:00 часа до 18:00 часа 
 

 Присъстват 47 общински съветника, отсъстват: 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Йорданка ЮНАКОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
С известно закъснение след вчерашния тежък ден виждам, че в 

присъствения списък до момента са положени 40 подписа от общински 
съветници, следователно необходимият кворум е налице и това ми 
позволява да открия втория работен ден на Девето заседание на Общински 
съвет - Варна. Продължаваме там, където вчера в 17.00 часа приключихме 
с точката по “Транспорт”. 

 



IV.  
 

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

“Транспорт”  относно: 
 
(1) – отмяна на решение № 3449-6-1 и № 3449-6-2 по протокол № 36 

от 10, 11 и 18.08.2011 г. на Общински съвет – Варна.  
(2) – разглеждане на предложение за промяна на състава на Съвета 

на директорите на “Градски транспорт” ЕАД. 
(3) – промяна в Транспортната схема на Община Варна.   
(4) – даване на съгласие на “Градски транспорт” ЕАД за членство в 

Асоциацията на предприятията от градския електротранспорт в Република 
България. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на  

ПК “Транспорт” 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на председателя на комисията, господин Луков да ни 

запознае с останалите проекти за решение. Заповядайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
475-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. №  ОС 12-1000/22/25.06.2012г., Общински съвет – 
Варна утвърждава спирка „ЖП гара – западен вход” /джоба/ за начална 
спирка на автобусни линии №№ 9 и 109 от Транспортната схема на 
Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения? Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
 
476-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо от Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД с №  ОС 
12000675ВН/14.06.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
„Градски транспорт” ЕАД да членува в Асоциацията на предприятията от 
градския електротранспорт в Република България. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения по предложението на комисията? Също не 

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

предложението се приема. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря на г-н Луков. Преминаваме към точка пета от дневния 

ред. 



V. 
 

По точка пета 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. 
(2) – даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на децата 

Ани Магърдичева Магърдичева и Иво Ивайло Иванов. 
 

     Докл.: Лидия Маринова – Председател ПК 
“СДЖП” 

Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на д-р Лидия Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Преди да започна, 

имам едно предложение, точка втора и трета тъй като са на едно и също 
основание да бъдат гласувани и разглеждани анблок. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги мнения и съображения по предложението на д-р Маринова? 

Няма. Който е съгласен втора и трета точка в комисията по собственост да 
бъдат гласувани анблок, моля да гласува. Аз какво казах? Колеги току-що 
гласувахме процедурното предложение на председателката на комисията 
по „Социални дейности и жилищна политика”, втора и трета точка от 
комисията да бъдат гласувани анблок.  

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Проекти за решение точка първа. Само ще ги изчета, вие ги имате 

молбите.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



477-5.  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 № 
194-5/4/01.02.2012г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално – 
битови потребности на лицата: 
� Валентина Петрова Кузманова – молба с вх. № 

РД12005416ВН/28.05.2012 г. – в размер на 700 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 
� Николай Събев Иванов – молба с вх. № 

РД12006266ВН/11.06.2012 г. – в размер на 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 
� Мария Стоянова Иванова – молба с № СДЗР 

12000184ВН/06.06.2012 г. – в размер на 1 000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

 
Вътрешно ведомствената комисия разгледа тези молби, като крайно 

належащи за отпускане на социална помощ, затова ги предлагаме за 
гласуване днес.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения по направеното предложение? Няма. 

Докато обявим резултата, като излизате и влизате, ще ви помоля да 
затваряте вратите, става голяма жега, климатика все пак не може да работи 
с пълно КПД, така че да не губим градуси. 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 

 Лидия МАРИНОВА 
Втора и трета точка ще ги зачета заедно. 
 
478-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. №  РД 
12005454ВН-001/14.06.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Ани Магърдичева Магърдичева от гр. Варна. 



479-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. №  РД 
12002802ВН-001/07.05.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Иво Ивайло Иванов от гр. Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Приехме да ги гласуваме анблок 

двете решения, който е “за” предложенията, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Маринова, преминаваме към шеста точка от така 

приетия дневен ред. 



VI.  
 

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

“Култура и духовно развитие”  относно: 
 
(1) – обявяване на 15 август 2012 г. за празничен и неприсъствен ден 

на територията на община Варна по случай празника на града. 
(2) – приемане доклади и отчети за предоставената субсидия от 

държавния бюджет за 2011 год. на народните читалища на територията на 
Община Варна и програма за развитие на читалищната дейност. 

 
     Докл.: Даниела Димова – Председател ПК 

“КДР” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателката на комисията г-жа Даниела 

Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Добро утро колеги, от постоянната комисия по „Култура и духовно 

развитие” имам днес две предложения към вас. Първото е: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

480-6.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12004313ВН-002/22.05.2012г., 
Общински съвет – Варна обявява 15 август за празничен и неприсъствен 
ден на територията на Община Варна. 

• На основание чл. 44, ал. 1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.154, ал.2 
от Кодекса на труда и чл.55, ал.2 от Закона за държавния служител възлага на 
Кмета на Община Варна да внесе решението за обявяване на 15 август за 
празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна в 
Министерски съвет на Република България. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Който е съгласен с 

предложението на комисията по култура, моля да гласува. 
 



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

 
Даниела ДИМОВА 

  Точка две. 
 

481-6.   На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и  ал.2 от ЗМСМА и чл.26 А, 
ал.2 и ал.5 от Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12006044ВН/06.06.2012г., Общински съвет – 
Варна приема докладите на народните читалища на територията на 
Община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2011 год. и програма за развитие на читалищната 
дейност на територията на Община Варна през 2012 година.  

Приложение № 1. /Справка за предоставената субсидия на НЧ на 
територията на Община Варна за  2011 г./ 

Приложение № 2. /Справка по показатели за дейност на НЧ на 
територията на Община Варна за 2011 г./ 

Приложение № 3. /Програма за развитие на читалищната дейност 
на територията на Община Варна през 2012 г./ 

 
Има три приложения, с които се надявам, че вие сте се запознали. 

Първото приложение е Справка за предоставената субсидия на народните 
читалища на територията на Община Варна за 2011 година. Второто 
предложение е Справка за показателите за дейността на народните 
читалища на територията на Община Варна за 2011 година и третото 
приложение, което имате е Програма за развитие на читалищната дейност 
на територията на Община Варна през цялата календарна 2012 година. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Някакви съображения по предложения проект за решение, мнения? 

Не виждам. Поименно е гласуването. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря колеги. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващата точка от дневния ред е седма.  



VII.  
 

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

“Младежки дейности и спорт”  относно: 
 
(1) – отпускане на финансови средства на Спортен клуб “Черно 

море-Армеец” за организиране и провеждане на 72-ри Плувен маратон 
„Галата- Варна”. 

(2) – приемане на Протокол с разпределение на сумите за финансово 
подпомагане на варненските спортни клубове и разрешаване 
финансирането съгласно същия. 
 

    Докл.: К. Костадинов – Председател ПК “МДС” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадин Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. На вашето внимание 

две точки. Първо отпускане на финансови средства на Спортен клуб 
“Черно море - Армеец” за организиране и провеждане на 72-ри Плувен 
маратон „Галата - Варна”. Решението, което предлагам на вниманието на 
колегите общински съветници е следното: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

482-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 
от ЗМСМА и по предложение на ПК „Младежки дейности и спорт”, 
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 10 000 лв. на Плувният спортен клуб “Черно море-Армеец”,  за 
организиране и провеждане на 72-ри Плувен маратон „Галата - Варна”,  
като субсидия. 
 Средствата да се отпуснат от т.I.22 на Програма „Спорт” 2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нещо по така направеното предложение, някой да допълни? Не 

виждам. 
 



Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 12, предложението се приема. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 

  Следващото предложение относно приемане на протокол с 
разпределение на сумите за финансово подпомагане за варненските 
спортни клубове. Това, което предлагам като проект за решение е: 
   

483-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, 
ал. 10 от Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове за 
2012г.  и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12007365ВН/26.06.2012г., Общински съвет – Варна приема Протокол с 
разпределение на сумите за финансово подпомагане за варненските 
спортни клубове и разрешава финансирането съгласно Приложение. 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук, колеги? Не виждам. Поименно 

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

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Следващата точка е точката по 

“Здравеопазване”. 
  



VIII.  
 

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

“ Здравеопазване”  относно: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Петя 

Ненчева Дукова. 
Докл.: Лидия Петкова – общински съветник 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поради отсъствие на проф. Клисарова, сме определили Лидия 

Петкова, доц. Лидия Петкова да прочете проекта за решение. Заповядайте. 
 
Лидия ПЕТКОВА 

 Благодаря. Здравейте колеги, една точка предлагаме. 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

484-8.   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 Стоян Георгиев 
Димитров с молба вх. № РД12006066ВН/07.06.2012 г. – 5 000 /пет хиляди/ 
лв. за Петя Ненчева Дукова, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  
  

Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Благодаря на доц. Петкова, следващата точка девета.  



IX.  
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – одобряване на индикативните параметри на банков кредит за 

финансиране на проектно предложение “Интегриран градски транспорт на 
Варна”, предложени от Европейската банка за възстановяване и развитие и 
одобряване на текст на Предварително споразумение.  

(2) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде запис на заповед по 
проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, 
гр. Варна”.   

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 
предложение в схема за финансиране на проекти „Помощ в дома” с 
финансова подкрепа на Европейския социален фонд по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. 

(4) – даване на съгласие за разкриване Център „Ранна интервенция за 
предотвратяване изоставянето на деца с увреждане”. 

(5) – даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„Регионални стратегии за образование и валидиране на предходно учене” 
по програма „Учене през целия живот”. 

(6) – корекция в бюджета на Община Варна за 2012 г., функция 
„Образование”.  

(7) – изменение на Приложение 1 и 2 към Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 

(8) – опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на 
Олга Радионова Власова. 

(9) – опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на 
Йорданка Иванова Начева. 

(10) – опрощаване на задължения на починал наемател на общинско 
жилище. 

(11) – опрощаване на държавни вземания. 
(12) – вземане на решение за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед 
в полза на МОСВ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ ”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” на 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.  

(13) – допълване на решение № 3475-8/36/10,11 и 18.08.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 



(14) – увеличаване числеността на ОП „Инвестиционна политика” и 
изменение на Правилника за работа. 

 
     Докл.: Иван Портних – Председател  

ПК “ФБ” 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Иван Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. По първа точка от 

точките предложени от комисията по “Финанси и бюджет” трябва да 
разгледаме одобряване на индикативните параметри на банков кредит за 
финансиране на проектното предложение “Интегриран градски транспорт 
на Варна”, предложени от Европейската банка за възстановяване и 
развитие и одобряване на текст на Предварителното споразумение. Във 
връзка с необходимостта да се покаже възможността на Община Варна да 
осигури съфинансирането в частта, която е нейна задача са проведени 
разговори с Европейската банка за възстановяване и развитие и са 
договорени, много добри условия. Кредит в размер до 8 млн. евро за 
дванадесет години, като първите три години са гратисен период и при 
много добра лихва, 2.8 пункта над шестмесечния EURIBOR. Смятам, че 
това е едно изключително добро решение, още повече че в понеделник, 
както знаете, ще дойде министър Павлова във Варна, за да подпише 
окончателно договорът от страна на Министерството на регионалното 
развитие. Прочитам проект за решение. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 48 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

485-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12002963ВН-
011/13.06.2012 г., Общински съвет - Варна: 
� Одобрява индикативните параметри на банков кредит за 

финансиране на проектно предложение “Интегриран градски транспорт на 
Варна” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по схема BG161PO001/1.5-03/2011 г. “Подкрепа за интегриран 
градски транспорт в петте големи града”, приоритетна ос 1: “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, операция 1.5. “Системи за устойчив 
градски транспорт” по ОП “Регионално развитие” 2007 - 2013 г. 
предложени от Европейската банка за възстановяване и развитие (т. 1 от 
предварителното споразумение): 



- Валута – евро; 
- Падеж – до 12 години, състоящ се от до 3 години гратисен 

период и 9 години погасяване на главница; 
- Лихвен процент – в рамките на 2.80% годишно над 

шестмесечния EURIBOR; 
- Еднократна комисионна – 1.2% от сумата на главницата на 

заема; 
- Такса ангажимент – 0.6% годишно върху неизтеглената сума 

от главницата на заема; 
- Такса за предсрочно погасяване - от 1 до 4 година – 1% от 

предсрочно платената сума, 5 година – 0,5% от предсрочно платената сума, 
6 година и нататък – 0%. 
� Одобрява текста на Предварително споразумение между Община 

Варна и Европейска банка за възстановяване и развитие, касаещо 
финансирането на пакет от допълващи се компоненти, фокусирани върху 
развитието на устойчив градски транспорт, съгласно приложение № 1. 

      Възлага на Кмета на Община Варна да подпише предварителното 
споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря колеги, с това направихме една крачка към подписването 

на договора в понеделник от министър Лиляна Павлова. Преминаваме към 
следваща точка, а именно даване на съгласие за поемане на общински дълг 
и упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде запис на заповед 
по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап 
и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, запазете тишина.  
 
Иван ПОРТНИХ 
... и тласкател, гр. Варна”. Знаете, че на 31 май тази година на 

откриването на първият етап от реконструкцията и модернизацията на 
пречиствателна станция Варна, бе подписан договор между ресорния 
министър и Кмета на общината за финансирането на вторият етап на 
реконструкцията. Общата стойност на проекта е 41 557 184 лв., от които по 
линия на Европейския съюз идват 31 милиона близо, 7 739 000 лв. са 



национално финансиране и местното финансиране от Община Варна е в 
размер 2 859 000 лв. Проекта знаете предвижда вторият етап на 
реконструкцията на пречиствателна станция Варна, което ще даде 
възможност водите да се направи третично пречистване на водите с 
отстраняване на съдържанието на фосфор, а също така и изграждане на 
канализационно помпена станция „Акациите” и тласкател, с което ще се 
прехвърлят битовите и отпадъчни води от 19, 20 и 21 под райони и от 
Приморски парк към горно поясния колектор и водата ще бъде насочвана 
гравитачно към пречиствателната станция. Един изключително добър 
проект. Зачитам ви проект за решение. 

 

486-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12004711ВН-010/07.06.2012 г.,  
Общински съвет - Варна взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство 
на околната среда и водите, Договарящ орган по ОП „Околна среда 2007-
2013 г.”, Запис на заповед по образец, гарантираща пълния размер на 
авансовото плащане - до 7 739 610,13 лв. (седем милиона седемстотин 
тридесет и девет хиляди шестстотин и десет лева и тринадесет стотинки), 
определено в чл. 2, т.1 от Специалните условия на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-51011116-C013 за изпълнение на проект № DIR-
51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори 
етап и изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и 
тласкател, гр. Варна” в рамките на процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 
„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж.”, Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги мнения и съображения? Няма. Преминаваме към .... Моля? .... 

Благодаря Ви, г-н ... 
 
Иван ПОРТНИХ 
С това наистина се затваря цикълът за пречистване. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Благодаря колеги, пристъпваме към следваща точка, това е още един 

хубав проект този път от социалната сфера. Става въпрос за проект в 
„Помощ в дома”, Община Варна има реализирани сходни три проекта, т.е 
има добър опит в управлението на такива проекти и анализът на досега 
реализираните проекти сочи, че те имат добър ефект. Има много желаещи 
да ползват тези социални услуги с оглед покачването на капацитета е 
следното предложение. Зачитам го, то е дълго и описва достатъчно добре 
самият проект. 

 
487-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23, ал. 2 и във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 
подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, чл. 6 ал. 1в, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ  и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12006694ВН/15.06.2012 г ., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за: 
� Участие на Община Варна в схема „Помощ в дома”, бюджетна 

линия BG051PO001-5.1.04 по приоритетна ос 5 „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”.  
� Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към Домашния 

социален патронаж на територията на Община Варна. 
�  Запазване  дейността на създаденото Звено за услуги в домашна 

среда за срок не по – малък от една година от датата на одобрение на 
окончателния доклад.  
� Община Варна да запази собствеността, функцията и 

предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за срок не по 
– малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад.  
� Приемане допълнение към „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна” – Приложение 1 – Такси за ползване на услуги в домашна 
среда. 

Към чл. 48 от „Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна” да се 
добави  нова ал. 6  „Лицата, ползващи почасови социални услуги в 
домашна среда за социално включване, комунално-битови услуги и лична 
помощ в „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален 
патронаж”, заплащат месечна такса според ползваните часове на основание 
на личните си доходи, както следва : 

1. Лица с доходи до 179.99 лв. не заплащат такса. 
2. Минималната потребителска такса за почасови услуги в домашна 

среда е 0.17 лв./час . 



3. Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез 
въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 
лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, 
колкото е по-висок доходът на потребителите”.  

В Приложение 1 към „Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна” да се 
добави нова ал. 6 към чл. 48. 

Размерът на таксите за лицата, ползващи почасови социални услуги в 
домашна среда за социално включване и комунално - битови услуги в 
„Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж”, се 
определя на диференцирани ставки в зависимост от дохода на 
потребителите, по следния начин: 

 
 

Потребители, чийто доход е  
равен или по-нисък от: 

 
Коефициент 

Диференцирана ставка  
за потребителска такса 

1.  Лица с доход до 179.99 лв. 0 0.00 лв. 

2.  Лица с доход от 180.00 лв. –  
249.99 лв. 

1 0.17 лв./час 

3.  Лица с доход от 250.00 лв. – 
 349.99 лв. 

1.1 0.19 лв./час 

4.  Лица с доход от 350.00 лв. –  
449.99 лв. 

1.3 0.22 лв./час 

5.  Лица с доход от 450.00 лв. –  
549.99 лв. 

1.5 0.26 лв./час 

6.  Лица с доход над 550.00 лв. 1.8 0.31 лв./час 

 
1. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой 

получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана 
ставка. 

2. Потребителите с доходи, надвишаващи максималния размер на 
пенсията, следва да заплащат такса от 1.00 лв./час.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 

Заповядайте господин Портних. 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Колеги, следващата точка на вашето внимание е още един 

социален проект, това е програма „Ранна интервенция за предотвратяване 
изоставянето на деца с увреждане”, която Фондация „Карин дом” 
изпълнява от 2010 година. Програмата е насочена към деца от 0 до 4 
години с риск в изоставяне на развитието им, както и на техните семейства 
с оглед добрата им социална адаптация в бъдеще. Резултатите от 
програмата са много добри според експертите и тъй като има много хора, 
които имат нужда от подобни услуги с настоящото предложение се 
увеличава капацитета на програмата с 40 места. Зачитам проекта за 
решение. 

 
488-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 
36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12006326ВН/11.06.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето 
на деца с увреждане” с капацитет 40 места, считано от 01.10.2012г. като 
местна дейност с годишен финансов стандарт за издръжка на едно място 
1704 лв.  

Средствата да бъдат осигурени от „Социалната програма” от Бюджета 
на Община Варна за 2012 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 

Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, следващата точка е още един проект за 

„Регионални стратегии за образование и валидиране на предходно учене”, 
проектът сме го гледали многократно в различни комисии, става въпрос за 
съучастието на Община Варна в размер на 7 444 EUR или равностойността 
на 14 558, 98 лева. Зачитам проект за решение. 

 
489-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12004174ВН/08.05.2012 г., 
Общински съвет – Варна решава: 
� Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Регионални 
стратегии за образование и валидиране на предходно учене” (Regional 



Strategies for Learning Validation and Education/ReSoLVE), което е одобрено 
за финансиране на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning 
Programme), 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 „Регионални 
стратегии за образование и валидиране на предходно учене” (Regional 
Strategies for Learning Validation and Education/ReSoLVE), което е одобрено 
за финансиране на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning 
Programme), да се предоставят средства в размер на 7 444 EUR или левовата 
равностойност на посочената сума в размер на 14 558,98 лева за 
осигуряване на собствения принос на Община Варна. 

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

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Заповядайте. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Следващата точка колеги е корекция в бюджета на 

Община Варна във функция „Образование”. Това е във връзка с 
предложението за преустройство на две яслени групи в две подготвителни 
групи, съответно в ОДЗ № 3 “Делфинче” и ОДЗ № 14 “Дружба”. Зачитам 
проекта за решение. 

 
490-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 2 

от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.20 от Закона за 
народната просвета и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12006038ВН/06.06.2012 г., Общински съвет - Варна одобрява следните 
промени по дейности и параграфи в рамките на бюджета на функция 
“Образование” за 2012 г.: 

1. Намалява дейност 318, дофинансиране, § 51-00 със сумата 43 000 
лв.; 



2. Увеличава дейност 311, местна, § 51-00 в ОДЗ № 3 “Делфинче” и 
ОДЗ № 14 “Дружба” със сумата 20 000 лв.; 

3. Увеличава дейност 311, местна, § 10-15 в ОДЗ № 3 “Делфинче” и 
ОДЗ № 14 “Дружба” със сумата 15 000 лв.; 

4. Увеличава дейност 322, дофинансиране, § 51-00 в ОУ “Христо 
Смирненски” със сумата 8 000 лв.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли тука съображения колеги? Няма. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Заповядайте. 

 
Иван ПОРТНИХ 

 Благодаря. Колеги следващата точка е изменение на Приложение 1 и 
2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна. Знаете тези предложени 
изменения от администрацията, бяха многократно разглеждани и 
дискутирани в различни комисии, за това предполагам, че голяма част от 
тях сте добре запознати с тях. Така че зачитам проект за решение. 
 

491-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2  от ЗМСМА,  чл. 
6, ал. 1 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД12004003ВН/04.05.2012 г., Общински съвет – Варна отменя 
Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приема 
ново Приложение 1 към същата, съгласно приложение № 491-9. 

491-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА,  чл.6, ал.2 
и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12004003ВН/04.05.2012 г., Общински съвет – Варна отменя Приложение 
2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и приема ново 
Приложение 2 към същата, съгласно приложение № 491-9-1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли съображения тук колеги? Г-н Костадинов. 
 
Костадин Костадинов 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. По време на 

обсъждането на това предложение в комисията по “Финанси” възникна 
доста интересна дискусия свързана със сроковете и с размера на таксите. 



Всъщност това, което се променя в тази наредба е, че се увеличават някои 
такси и някои срокове. За размера на таксите, тогава имаше един въпрос, 
който беше поставен от колегата Владо Тонев. Мисля, че там получи 
достатъчно добро разрешение по отношение на процента от стойността на 
таксата за одобряване на инвестиционен проект на квадратен метър площ 
засегнат от екзикутив. Предложението, което обаче остана 
неудовлетворено за не увеличаването на размера на сроковете за вършене 
на работата, държа да го обсъдим отново. Защото според мен едно от 
основните изисквания, което имат гражданите към администрацията е за 
бърза и качествена работа. Пак казвам очевидно е, че всичко това трябва да 
се заплаща, но защо в крайна сметка се получава така, че увеличаваме 
таксите и същевременно увеличаваме и сроковете за вършене на работа. 
Излиза така, че хората ще плащат повече за по-бавно вършена работа. 
Имам конкретно предложение - сроковете, които бяха увеличени, те 
разбира се са в размера на допустим от закона от 14 до 30 дни, ние ги 
увеличихме всички до 30 дни. Предложението ми е тези срокове, които 
бяха предложени първоначално да останат в размер до 25 дни. Така или 
иначе и пет дена са от значение, ще дам един пример - съгласуване на 
идеен инвестиционен проект в момента се е вършило от администрацията 
до 30 дни, а приемането и одобряването на проект за ПУП, без значение до 
три имота или над три имота е пак до 30 дни. Допускане и разрешаване за 
изработване на ПУП - 30 дни, произнасяне по допускане, проучване и 
проектиране за изменение на ПУП пак 30 дни. Ако се наложи да се правят 
тези процедури, една след друга, ако приемем, че свалим границата от 30 
на 25 успяваме да спестим на хората, които ще имат ангажимента да минат 
през общината около петнадесет дни или две седмици. Така, че предлагам 
на вашето внимание това предложение сроковете да останат не тридесет, 
тези, които бяха предложени за изменение - не тридесет, а двадесет и пет 
дни. Мисля, че администрацията ще успее да се справи с тези срокове, тя и 
към настоящият момент успява да го прави, а и ще бъде жест към 
гражданите. Пак казвам ние трябва да създаваме успешен и добър бизнес 
климат в града и ако искаме повече пари, трябва да предлагаме и по-
качествена услуга. В момента не мисля, че това се случва и за това 
предлагам на вашето внимание този проект за решение - да не са тридесет, 
а да са двадесет и пет дни. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги чухте процедурното предложение на г-н Костадинов, преди 

да го гласувам, заявка за изказване от г-н Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
............................... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тодоров, ако правите обаче конкретно предложение ще Ви 

помоля на микрофона, защото ...  
 
Аврам ТОДОРОВ 
............................... 
 
Иван Портних 
Уважаеми ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако го правите като предложение - на микрофона, за да можем да го 

включим в протокола. Иначе няма как да стане.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
............................... 
 
Иван Портних  
Уважаеми колеги, аз само искам да напомня, че въпросната промяна 

в приложенията беше наистина гледана няколко пъти в различни комисии, 
водиха се задълбочени дебати включително нали по темата, тука във 
връзка с изказването на г-н Костадинов искам да напомня, че срокът беше 
също така няколко пъти коментиран, направихме консултации с районните 
администрации. Първоначалното предложение за 30 календарни, за 30 
работни дни, извинявам се беше намалено на 30 календарни дни. Редица 
корекции се направиха и в различни части и други на приложенията, ако 
имаме някакви въпроси тука са и представители от администрацията, 
които могат конкретно да отговорят, но смятам че многократното 
разглеждане по комисия е дало идея на болшинството от нашите колеги, 
имахме и достатъчно време да се запознаем с тези приложения, така че не 
смятам за уместно да го поставяме на допълнително разискване при 
положение, че вече това е правено многократно. Пак казвам, ако има 
въпроси към администрацията – тука са представителите на 
администрацията и са готови да отговорят на всякакви конкретни въпроси.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на председателя на комисията за разяснение. Г-н .... Г-н 

Костадинов да гласуваме ли или да уточним нещо? Допълнение от г-н 
Костадинов и гласуваме неговата процедура. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така, както каза г-н Портних, но все пак искам да припомня, 

че ние общинските съветници тук сме избрани да защитаваме интересите 



на гражданите, а те по някога разбираемо се разминават с интересите на 
администрацията, така че първо трябва да мислим за това какво искат 
гражданите от нас, пак казвам те искат по-бърза, по-качествена и ако е 
възможно и по-евтина работа. Така че предлагам да минем в режим на 
гласуване за предложението, което направих. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев поиска думата, нека да изгласуваме процедурното 

предложение, д-р Станев и тогава. Извинете. Колеги, процедурното .... и г-
н Луков след това поиска, ще отидем и до г-н Тодоров. Колеги, гласуваме 
процедурното предложение за промяна на срока от 30 на 25 дни. Който е 
съгласен с тази корекция в проекта за решение внесена от г-н Костадинов, 
моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се – 25; 

предложението не се приема. 
 
Д-р Станев. След него г-н Луков ли поиска думата? След д-р Станев, 

г-н Луков. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз искам да кажа основния принцип, който е следвала общинската 

администрация и който се следва от Закона за общинските бюджети и 
другите нормативните документи при създаването и образуването на 
таксите и на всички услуги, които се извършват на гражданите. Никой да 
не смята, че това става на око, това става по методика и ако тука сега 
мисля, че на комисия сме говорили никой няма да приеме от контролните 
органи, а вие знаете, че комисията по “Финанси и бюджет” и въобще 
финансите и бюджета на Община Варна са методически подчинени на 
Министерство на финансите, на нас са подчинени административно и 
законово администриране на Община Варна и на нас. Всички тия такси са 
изчислявани по методика, в която много ясно и точно е отбелязано какво 
може и какво не може да се включи вътре и искам да кажа, че интересите 
на варненци и интересите на общинската администрация никога не се 
разминават. Те не се разминават по отношение на баланса, който се търси 
между общинската администрация и Общински съвет при създаването на 
бюджетни или на не бюджетни приходи и разходи тогава, когато трябва да 
намерим баланса между различните социални групи тогава, когато трябва 
да намерим баланса между различните системи и секторни политики, 
които общинския съвет защитава. Ние нямаме една секторна политика. 
Това е принципа в образуването на таксите в наредбите на общинския 
съвет, винаги има възможност нещо да се подобри, но ако някой предлага 
промени, то ще го моля да го предлага в комисиите, защото там бихме 



могли да обсъждаме точно по методиката на създаването на тая такса, 
какво можем да подобрим в посока на понижаване, а понякога 
подобряване в посока повишаване. Балансът е основно правило, баланса, 
баланса в секторните политики и в социалните групи и различни 
прослойки от населението, това е смисълът на финансирането, не е 
смисълът да се вземе по-висока такса, по-висок данък. Не, няма такъв 
смисъл. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. В подкрепа на предложението на комисията 

беше неговото изказване. Г-н Луков. Г-н Недков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Същото в подкрепа на комисията и в отговор на г-н Тодоров. Г-н 

Тодоров, само ако обичате да ..... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
........................ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Само не влизайте в диалогов режим.  
 
Иван ЛУКОВ 
... точно за това ми е изказването .... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
........................ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков е на микрофона. 
 
Иван ЛУКОВ 
Точно в този смисъл ми е изказването, че издаването на скица е 15 

лева, презаверяването също е 15 лева, но там е записано - след като са 
изтекли 6 месеца от издаването на скицата. За тези 6 месеца се случват 
много неща, затова презаверяването е също като издаването. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
........................ 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков, г-н Недков. ... Не влизайте в диалогов 

режим.  
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми колеги, нека да не забравяме, че така наречените такси са 

цена за услуга. Когато човек се взре в тия такси вижда, че всъщност не се 
касае за цена за услуга, защото по някой път услугата представлява едно 
елементарно натискане на копче и излизане от компютъра на една скица 
или нещо друго, а срещу това дължим 50 лева, 60 лева, 100 лева. Да не 
говорим за чакането, първо за подаване на документа, след това за отиване 
за получаването му. Знаем за добрите практики на Европа, където всички 
тези документи се получават от вкъщи от компютъра и така се плащат и 
такси и т.н. Аз мисля, да не говорим, че ако се прати тази Наредба на 
Омбудсмана на България, половината от таксите ще отпаднат, защото се 
касае всъщност, гражданина иска да получи не услуга, а той е задължен по 
закон да направи нещо и той не може да го направи, освен общината да не 
му издаде съответния документ и се касае всъщност, че гражданина плаща 
за нещо, за което закона го задължава. Затова аз мисля, че трябва да 
подкрепим тезата на г-н Тодоров и съвсем внимателно да разгледаме такса 
по такса, такса по такса, защото това всъщност някой ще го нарекат 
печатница за пари, а не нещо друго. Основното задължение на Община 
Варна е да бъде в услуга на гражданите си, а не да бъде всъщност 
стопанско дружество за печелене на пари. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Единственото, което не можах да разбера - трябваше да дойдем до 

сесия, да прочетем проекта на решение и да решим да се върнем отначало 
да започнем да го работим. Д-р Станев, отговор. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Твърдя, че не сте 

прочели внимателно материала и всички тези приказки биха могли да са 
верни и правилни от политическа гледна точка. В самия материал, в 
докладната записка такъв модел на поведение не съществува. На първо 
място, първата част на докладната записка съдържа .. Извинявайте г-н 
председател, Вие го казахте, но аз ще го кажа пак. Съдържа тези изменения 
на такси, които са в посока намаление, от 12 лева на 2 лева, по решение на 
съда. Така. Той го е решил, ние приемаме наредбата по начина, по който 
той го е решил. Извинявайте, вие просто не сте прочели и затова, а втората 
част е нови услуги, за които въвеждаме експресно, това са двата принципа 
в това предложение, където въвеждаме експресни услуги. Какви 
изказвания тука, какво се упражнявате? Много се извинявам, примерно в 



“Образованието” се доверявам, каквото кажат колегите това е, тъй като не 
съм експерт, но вижте - това е много специална материя, не бива се 
упражняваме върху финансите на общината. Председателя прочете 
решението, имахме дебати в 4-ри комисии, сега ... Г-н председател 
процедурно имаше, да се подложи на гласуване. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мога да подложа на гласуване, стига г-н Аврам Тодоров да си 

формулира предложението. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
............................. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тодоров ... Г-н Тодоров ... Съжалявам, че трябва Ви обезпокоя и 

да Ви помоля да станете, в края на краищата ние после имаме техническа 
работа да оформим Вашето предложение. Моля Ви на микрофон да го 
предложите и го гласуваме. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
.................................... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тодоров, ако не го кажете на микрофон нямам какво да гласувам. 

Хайде да спазваме малко реда сега. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Добре. Извинявам се. В рамките на 10-на дена да се събере 

комисията със специалисти тука, дето са работили и с други, които имат 
нещо, където да кажат и да направят нещо свястно. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това процедурно ли е? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Колеги, аз искам само да кажа, че комисията заседава двукратно и 

тази тема беше изключително подробно обсъждана с представителите на 
администрацията, с представителите на всички колеги, проекта за решение 
е единодушно гласуван. Нали, не знам какво налага използването на 
сесията за връщане в темата, освен извличането на някакъв политически 
дивидент. Защо не го обсъдихме това в детайли? Вие в момента казвате ... 
Не, аз казвам, че това е обсъдено, ние два пъти заседавахме и то много 
дълъг дебат имаше по отделните точки на наредбата, на смяната на 



приложенията. Така че аз смятам, че работата в комисиите е мястото, 
където този дебат трябва да се води, това не е дебат за “Планарна зала”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, изключително е прав председателя на комисията, има 

процедурно предложение. Да гласуваме предложението на комисията, след 
което, ако то не мине гласуваме предложението, което г-н Тодоров 
направи на микрофон. Да опресня паметта, д-р Станев каза процедура да 
гласуваме предложението на комисията, след това се наложи да моля г-н 
Тодоров да излезе да си прави неговото предложение. Две постъпили 
искания за изказване и гласуваме предложението на комисията. Г-н 
Костадинов, да се готви Павел Христов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз не смятам, че тука е мястото за политически дебат, напротив 

смятам се общинския съвет взема решенията по предложение на 
комисиите, там на тези комисии, които бяха две, заседанията на комисията 
по “Финанси бюджет”, не случайно коментирахме на два пъти въпроса с 
това приложение, поради простата причина, че първия път допуснахме или 
беше допусната една много сериозна административна недомислица, 
срокът беше 30 работни дни, такова нещо в административното право няма 
и затова се наложи, да се заседава втори път и от 30 работни дни да стане 
30 дни, или календарни дни. Толкова по отношение на това дали е 
експертно или не е експертно, ние говорим тук за сроковете, мен те ме 
вълнуват най-много, защото пак казвам едва ли някой би имал против да 
плати повече за по-добра услуга, ние в момента обаче правим за съжаление 
обратното и предложението, което беше, беше съвсем обикновено, пет 
дена намаление. Очевидно дори и това е много за работата и мащабите на 
администрацията. Това, което казвам аз би го казал всеки един гражданин 
и като имаме предвид, че веднъж вече е направена една такава грешка и тя 
е дошла като предложение от районните администрации не е дошла от 
улицата, извинявайте обаче ние имаме право да изразим съмнение. Ако е 
допусната грешка за сроковете, защо да няма допусната грешка и за начина 
и в методиката за определяна на тези такси, затова е много прав г-н 
Тодоров и тук е мястото на общинския съвет в крайна сметка, където се 
вземат окончателните решения да коментираме. Има и повече хора, не 
всеки един член на общинския съвет е член на комисията по “Финанси”, 
ако е и една от най-големите тя в момента. Така че съвсем редно, съвсем 
нормално, съвсем в рамките на добрите норми на демокрацията тук в 
момента да го обсъждаме. Благодаря. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Павел Христов и гласуваме предложението на 

комисията. Разбира се и Таня Парушева. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Само два бързи коментара. По отношение на сроковете на наредбата, 

тя е гледана, та гледана, в момента да я променяме тука на сесия да 
утежняваме процедурата с един, два месеца напред няма смисъл. За 
сроковете до момента, в който нямаме интегрирани системи работещи в 
общината под формата на електронно правителство, електронна община и 
т.н. мисля, че е неразумно да слагаме по-ниски срокове, нека те да са 
изпълними, за да имаме действителни съдържания в тези документи верни, 
а не пълни с грешки. По отношение на натискането на копчета, взимаме 
едни пари да натиснем копче - ами тези системи струват пари, това са 
софтуери, лицензи, поддръжки и много хора, които седят зад тях и в тоя 
ред на мисли предлагам прекратяване на дебатите и ще помоля да се 
гласува веднага, защото няма смисъл да го продължаваме. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, след постъпилата заявка за изказване от г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, наясно сме с това, че никой не иска да плаща за нещо, което 

смята, че му е безплатно благо. Само за пример ще дам – обикновена скица 
от Агенция по кадастъра струва 30 лева, ускорена – 90 лева, 
актуализацията на цените специално за скици и заверката им просто е 
адекватна на това което ... Аз това искам да кажа. В Агенция по кадастъра 
по наредбата за имотите 30 лева обикновена скица, 90 лева експресна. 
Единствения коментар, който бих искала да направя в точката за издаване 
на скица за недвижим имот с оказан начин на застрояване е 14 дни, това е 
записано в закона. Т.е. ние така или иначе цитираме стандартния срок на 
закона, а искаме да ускорим тази услуга, да заявим по кратък срок. Само 
това ми е коментарът.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за експертното становище на г-жа Парушева. Тя посочи 

цифри, срещу цифрите всички мълчат. Процедурно предложение имаше 
вече от Павел Христов за прекратяване на дебатите. Вие сега подавате 
заявка за изказване. Извинявам се. Колеги ... Ще Ви дам думата след 
завършване на гласуването. Колеги, процедурно предложение от Павел 
Христов да се прекратяват разискванията. Който е “за”, моля да гласува.  

 



Резултати от гласуването: за – 42; против - 1; въздържали се – 1; 
предложението се приема. 

 
Разискванията са прекратени. Гласуваме предложението на 

комисията по “Финанси и бюджет” в оригиналния му вариант без 
настъпили изменения. Поименно гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 5; въздържали се – 3; 

отсъстващи - 6, предложението се приема. 
 
Обяснение на отрицателен вот от г-н Чутурков. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми колеги, демокрацията изисква не само да се вземат 

решения с гласуване, а по време на дискусията хората и гражданите на 
Варна да бъдат убедени в правотата на решенията, които се вземат. Така че 
не може да бъде аргумент, че определяме една цена с това, че друга 
институция подобна услуга прави и взема същата цена, това исках да кажа, 
това не е аргумент. Видите ли еди къде си продават стока за 100 лева и ние 
ще я продаваме за толкова, защото я продават там. Това трябва да се 
остойностява, каква е цената на услугата, а не кой каква услуга предлага. 
Пак повтарям - струва ми се, че не е достатъчно аргументирано гражданите 
на Варна ще бъдат убедени с това за каква е цената на услугите и какви са 
сроковете на тези услуги. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Чутурков.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, само искам да внеса едно пояснение. Въпросната 

наредба е качена на сайта на Община Варна от месец май. Сега сме месец 
юли, ако ние всички загрижените общински съветници за интересите на 
варненци, си бяхме направили труда да се запознаем щяхме да влезнем 
подготвени в цикъла от комисиите и там, където трябва да се прави тази 
експертна работа всички мнения и съображения щяха да бъдат 
коментирани и евентуално да доведат до някакви корекции. След два 
месеца, повече от два месеца висяла наредбата на сайта на общината, ние 
днеска да я подлагаме в същината й на съмнение, още повече че аз казах, 
че има представители на администрацията, към които можем да се 
обърнем за всякакви конкретни въпроси по отношение на логиката на 
изготвянето на наредбата, което ние не направихме, а се използва 
трибуната за общи изказвания с цел чист популизъм. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
И д-р Станев поиска и г-н Тодоров. 
 
Янко СТАНЕВ 
Едно изречение. Фактически с тази наредба, с тези допълнения и 

изменения, много малки в сравнение с цялата наредба правим две неща. 
Първо намаляваме цените на една част от услугите, намаляваме ги близо 5 
пъти и второ въвеждаме експресни цени за услуги, където дори 
законодателя ни е предвидил определен срок. В двата случая гражданите 
във всички случаи е изгодно това за тях. Първо намаляваме цени и второ, 
че определяме цени за още по-скъсени опитваме се, още по-скъсени 
срокове от тия в закона, които стават срещу заплащане, което може да се 
съглася с аргумента, че не е Агенцията по кадастъра таксите. Така че това е 
и популизма няма място. Нека гражданите на града да чуят ясно, 
намаляваме пет пъти таксите в първия сектор и във втория сектор 
намаляваме срока като въвеждаме заплащане, което е два пъти по-ниско от 
заплащането, което имат другите сходни извършващи услуги държавни 
структури. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, г-н Тодоров. Второ обяснение на отрицателен вот. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Не, аз бях “въздържал се”. Значи, г-н Портних съвсем модерно и 

логично разсъждава и така трябва да бъде, но знаете сайта на варненци 
колко го ползват петстотин и няколко хиляди варненци, които нито имат 
достъп, нито имат познания, нито разбират за какво става въпрос. Както да 
е, някои хора изкараха тука, че има намаление, аз ще перифразирам една 
мисъл на Чърчил, така четеше - “честита баня на варненци”, “финансова 
баня”. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Аз като казах за сайта, имах в предвид уважаеми колеги нас самите, 

защото наша е работата да защитаваме интересите на варненци и част от 
тази работа е да се запознаваме своевременно с постъпилите предложения 
и в цикъла на комисиите да ги коментираме във възможно най-угодна за 
варненци посока. Иначе за какво за тези комисии колеги? Е ми тогава да 
спрем да правим комисии да идваме направо на сесия и да разсъждаваме 
нали по всичките теми тука. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И да си правим само PR. Продължаваме нататък г-н Портних, 

делово. Следващата точка е 8-ма от дневния ред, тя е идентична с 9-та. 



Иван ПОРТНИХ 
И с 10-та. Процедурно предлагам да ги гледаме трите заедно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
8-ма, 9-та и 10-та предлагате да ги гледаме анблок. Така ли 

разбирам? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Да. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен с процедурното предложението на 

председателя на комисията, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема.  
 
Заповядайте.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Точка осем, уважаеми колеги.   
 
492-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12-94.О/5/11.06.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за опрощаване на задълженията на Олга 
Радионова Власова в размер на 2 569,85 лв. (две хиляди петстотин 
шестдесет и девет лв. и 0,85 ст.) за периода от месец януари 2009 г. до май 
2012 г. за ползваното от нея жилище – общинска собственост с адрес гр. 
Варна, ж.к. „Трошево”, ул. „Копнеж” № 1. 

 
Точка девет. 
 
493-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12-94.Й/1/11.06.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за опрощаване на задълженията на Йорданка 
Иванова Начева в размер на 4 581,26 лв. (четири хиляди петстотин 
осемдесет и един лв. и 0,26 лв.) за периода от месец септември 2005 г. до 
април 2012 г. за ползваното от нея жилище – общинска собственост с адрес 
гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл.11, вх. 1, ет. 4, ап. 10. 

 
Точка десет. 
 



494-9.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на район „Владислав Варненчик” с № ОС12000648ВН/11.06.2012 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие за опрощаване на задълженията 
на Милкана Трайкова Куманова в размер на 394.68 лв. (триста деветдесет и 
четири лв. и 0.68 ст.), от които 31.77 лв. за такса битови отпадъци и 362.91 
лв. за  ползваното от нея жилище – общинска собственост с адрес гр. Варна, 
ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 405, вх. 5, ет. 6, ап. 41, за следния период, 
както следва: 

 - м. септември – м. декември 2009г. 
 - м. януари – м. юни 2010 г. 
 - м. януари – м. март 2012 г.. 
 - такса смет за 2010 г. -15.94 лв. 
 - такса смет за 2011 г. – 15.83 лв. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно гласуване. 

Извинявам се. Г-жа Юнакова, преди гласуването подаде за изказване. 
Заповядайте. 

  
Йорданка ЮНАКОВА 
Уважаеми г-н председател, колеги. На социална комисия съжалявам, 

че г-жа Маринова не е тука ние коментирахме, че има варненци, които 
ползват жилища под наем и са във финансово затруднение да си плащат 
наема. Имаше решение районните кметове да представят списък на 
длъжниците, които вече упорито много месеци не могат да плащат. Тези 
съобщени лица са едни от тях. Преценихме, че трябва за всяко едно лице 
да се реши дали заслужава да бъде опростено или не задължението му. 
Специално ето Олга тя има опрощаване. Докога? Значи натрупват се две, 
три хиляди лева – опрощаваме. Йорданка Начева - същата работа. Затова аз 
моля, нека да си свършим работата, да получим обратна информация от 
районните кметове и да преценим и тогава да предложим, защото има 
опасност много граждани в момента да подадат заявления за опрощаване, 
да има принцип. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз мисля, че тези са разгледани и колегите съветници са се 

обединили около предложението техните да бъдат освободени. Когато 
постъпят в комисията следващите доклади от районните кметства мисля, 
че ще се следва процедурата. Г-н Станислав Иванов. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Имам изказване. Въпросната г-жа Олга Власова веднъж мисля, че 

вече й е опрощаван дълга. Мисля, че тука е резонно предложението на г-жа 



Юнакова, нека да дадем възможност на други нуждаещи се граждани, 
именно това е идеята на опрощаването. Поне да е само веднъж. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, само едно разяснение да внеса .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чуйте мотивите на комисията. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Абсолютно съм съгласен с г-жа Юнакова и с предложението, което 

тя направи в контекста на това, че и на финансова комисия бе дискутиран 
въпроса - дори г-н Тонев повдигна темата и се обединихме около това да 
се опитаме наистина да създадем един по-системен подход към този род 
решения. Така че се надявам това наистина да бъде реализирано в 
максимално кратки срокове и към следващата сесия подобни решения вече 
да са достатъчно добре аргументирани и да видим в системен план нали, 
какво те представляват. Конкретно за г-жа Влосова, както и за другите две 
решения, искам да кажа, че ние много подробно ги обсъждахме на 
финансовата комисия ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина. 
 
Иван ПОРТНИХ 
... и те са били предмет на задълбочен анализ в комисията по 

“Социална политика” и ако говорим за г-жа Власова, то се вижда и в 
аргументацията на г-н кмета в предложението му, тя е многодетна майка с 
5 деца, 3 от тях са непълнолетни, съпругът й е безработен, имат запори 
върху всички сметки и идеята за това конкретно опрощаване е именно с 
цел превенция на попадането на децата в риск. Общо взето това е, което е 
постъпило като предложение от администрацията и разгледано на 
комисията по “Социални дейности”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика от г-жа Юнакова. 
 
Йорданка ЮНАКОВА 
Аз не възразявам да бъде опростено задължението й на Олга и на 

другата госпожа. Въпросът е, че от тук нататък всеки един би попитал - 
защо на Олга Влайкова, а на мене не? И ние какво ще кажем, ами те са си 
подали по-рано, разгледани са само трите и сега вече започваме принципно 
да разглеждаме. Затова моля, нека да оставим и всички вкупом да 



разглеждаме, тя има задължения от две, три години, няма проблеми още 
два месеца или три, ще се натрупат още 100 лева. Да има просто някакъв 
принцип, защото иначе ние ще изпаднем в неудобно положение. А що се 
отнася до това, че пет деца има - запозната съм с положението, има много 
други, които са много по-зле от Олга. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Какво предлагате конкретно да гласуваме. 
 
Йорданка ЮНАКОВА 
Предлагам, да не гласуваме в момента, да изчакаме районните 

кметове да дадат своите становище, да разглеждаме, да предложим 
социалната комисия на финансовата и тогава ще има много имена. Има и 
други граждани, които заслужават да имат опрощаване. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Съгласен съм ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е към съветниците, които с вота си би трябвало да определят. 

Така ли да го разбирам? Като предложение. Г-жа Тънмазова. 
 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
Съжалявам, че не можах да присъствам на комисията по финанси, 

когато се разглеждаше тази точка. Видях материалите във връзка с тези 
опрощавания и не знам точно какво решение е взето на комисията във 
връзка с това принципно разглеждане на подобни случаи за напред. Ако 
имате ... 

 
Иван ПОРТНИХ 
Ще уточня. Беше предложение на г-н Тонев да обсъдим 

възможностите, включително и част от жилищата общинските да бъдат 
обособени в определен фонд, именно да не се натрупват тези задължения, 
т.е. крайно нуждаещите се да знаят под преценка на експертите естествено 
могат да ползват този фонд, но това е нещо което ние наистина ще 
инициираме и ще го направим. Конкретно тези предложения, все пак са 
гледани колеги, достатъчно мотивирани са от експертите на 
администрацията, преминали са през социалната комисия, преминаха на 
широко обсъждане е в комисията по “Финанси”, съгласен съм с г-жа 
Юнакова, че трябва да се въведе по-системен подход. Но нека, призовавам 
ви да гласуваме така направените предложения и вече от тука нататък нали 
да се опитваме да разглеждаме нещата в контекста на предложението на г-
жа Юнакова. 



Цветелина ТЪНМАЗОВА 
Само в тази връзка искам да Ви помоля да изискате от 

администрацията една справка с всички просрочени задължения, примерно 
може да фиксираме някакъв срок да речем над два месеца на наематели, 
които ползват подобни жилища, защото очевидно това са трупани 
задължения много години, като знаем какъв е размера на месечния наем на 
едно жилище, за да се натрупат тези размери. По-добре да изискаме 
справка, за да сме наясно какво се случва. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Така е. Те натрупванията са назад в годините. Абсолютно правилно 

е. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов поиска думата. Г-жа Тънмазова направи предложение 

за стил, по който трябва  да се работи в бъдеще. 
 
Павел ХРИТОВ 
Само бърз коментар, без на навлизам в конкретика за конкретните 

три предложения, действително социална комисия в духа на това, което 
колежката Тънмазова предложи задължихме, т.е. изискахме от районните 
кметове – не съм сигурен срока едномесечен или двумесечен беше. Точно 
такава справка да ни бъде представена, в която да погледнем какви са 
натрупаните задължения от граждани, какво трябва да бъде опрощавано, 
какво не трябва да бъде, за да може в действителност да сложим началото 
на някаква систематизация на въпросните проблеми, тъй като това не са 
изолирани случаи, а са доста натрупани. Това е което исках да кажа в 
отговор на всички мнения, които бяха изказани до момента.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов опресни паметта, че нещата са свършени, просто 

може би колегите не са били. Заповядайте. Г-н Цветков.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз с това започнах, че и в двете комисии беше повдигнат въпроса. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми г-н председател, точно така е, комисията по “Социални 

дейности” взема такова решение, запозна комисията по финанси и 
мотивировката на общинските съветници, са специално за тези да се 
направи изключение със становище на администрацията, така че всичко 
това е свършено. Има и становище на районните кметове, така че в 
комисията очакваме тяхното предложение и принципно решение на 



комисията по “Социални дейности”. Така че комисията по “Финанси” е 
свършила блестящо работата. Процедура на гласуване предлагам. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Чухте обръщението на г-жа Юнакова. Тя поиска с вота си 

да не подкрепяме това решение, не поиска отделно процедурно, така 
разбирам. И влизаме в процедура да гласуваме предложението по начина, 
по който е внесено от комисията по “Финанси и бюджет”, т.е. да бъдат 
опростени тези задължения на тези лица. Анблок е гласуването колеги. 
Поименно гласуване.  
 

Резултати от гласуването: за – 27; против - 7; въздържали се – 5; 
отсъстващи - 12, предложението се приема. 

 
Заповядайте. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря на колегите за това решение. Колеги следващ проект за 

решение: 
 
495-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС10-94.М/19/09.03.2012 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на МОМЧО СТОЙЧЕВ 
МОМЧЕВ от гр. Варна, ж.к. «Владислав Варненчик», бл. 227, вх. 1, ет. 6, 
ап. 22.   

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

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

предложението се приема. 
Следващото. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, точка дванадесет – проект за решение:  
 
496-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12000047ВН/09.03.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ЖЕЛЯЗКА 



АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА от гр. Варна, ж.к. «Владислав Варненчик», бл. 
50, вх. 3, ет. 4, ап. 59.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли съображения тука колеги? Не виждам. Който е “за” 

предложението, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
 
Заповядайте. 

 
Иван ПОРТНИХ 

 Благодаря. Колеги, допълнителната точка ще зачета проекта за 
решение, защото ясно обяснява същината на решението: 
 

497-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12007482ВН/27.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна взема решение за 
поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Запис на заповед в полза на  Министерството на околната среда и 
водите, Договарящия орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-
2013г.”, за стойността на авансовото плащане по чл. 2, т.2.1 – 1 826 
924,00(един милион осемстотин двадесет и шест хиляди  деветстотин 
двадесет и  четири лева)  от договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 58-131-82-82 ”Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
“Околна среда 2007-2013г.”, по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”  по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”  и 
Допълнително споразумение № 2 от 31.08.2010г.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8; предложението се приема. 
 
Следващата. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Колеги, следващата точка касае предписания, съгласно 

предварителен контрол, съгласно СФУК за разходите за режийни разноски 



в детските градини, става въпрос за по-ясно изписване зачитам ви проект 
за решение: 

 
498-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 52, ал. 1 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12006616ВН/14.06.2012 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое решение № 3475-8 от протокол №36/10,11 и 18.08.2011 г. в частта за 
режийни разноски като същата придобива следния вид: 

• Режийните разноски в дневни групи – от 1,51 лв. без ДДС на 1,59 
лв. без ДДС, в. т.ч. за приготвяне на две закуски – по 0,46 лв. без ДДС 
/общо 0,92 лв. без ДДС/ за приготвяне на един обяд – по 0,67 лв. без ДДС. 

• Режийни разноски за приготвяне на една вечеря – 0,49 лв. без 
ДДС. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. 

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

отсъстващи – 8; неучастващи в гласуването – 1, предложението се 
приема. 

 
Заповядайте. 

  
Иван ПОРТНИХ 

 Благодаря. Уважаеми колеги, ще зачета проект за решение от 
съвместното заседание на комисията по “Финанси и бюджет” и временната 
комисия “Структури и общинска администрация”, предложението касае 
увеличаване числеността и утвърждаване всъщност нова структура на ОП 
“Инвестиционна политика”, ще зачета проекта за решение, тука е и г-н 
Вълканов, който е на разположение да отговори, ако имате някакви 
въпроси. 
 

499-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. РД12004216ВН-
001/13.06.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 

• Да бъде утвърдена нова структура на ОП “Инвестиционна 
политика” като се увеличи числеността от 44 на 54 щатни бройки, считано 
от 01.07.2012г., съгласно приложение № 1.   

• В отдел „Обществени поръчки” към ОП ”Инвестиционна 
политика” да се разкрият 10 нови щатни бройки, както следва: 

1. Експерт „Обществени поръчки” – 5 щатни бройки; 



2. Технически сътрудник в отдел „Обществени поръчки” – 1 
щатна бройка; 

3. Счетоводител в отдел „Обществени поръчки” – 1 щатна бройка; 
4. Инженер инвеститорски контрол – 2 щатни бройки; 
5. Координатор „Обществени поръчки” – 1 щатна бройка (общо в 

отдела 2 щатни бройки), който се назначава и освобождава от Кмета на 
Община Варна по предложение на Председателя на Общински съвет – 
Варна. 

• Необходимият месечен ФРЗ за допълнителните 10 бройки е в 
размер на 6 900 лв.  

• Да се измени Правилника за работа на ОП ”Инвестиционна 
политика”, като в Раздел II, чл. 5, т. 2 да се изпише: “Конкурсни и тръжни 
документации, както и подготовка, провеждане и изпълнение на 
обществени поръчки”, съгласно приложение № 2 към решение № 499-9. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Поименно е гласуването.  

  
Резултати от гласуването: за – 48; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря на всички колеги. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на председателя на комисията по “Финанси и бюджет”. 

Следващата точка. Точка десет от дневния ред.  
 



X. 
 

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

“Туризъм, търговия и рекламна дейност”  относно: 
 
 (1) – приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми 

обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други. 
(2) – изменение и допълнение на Наредба за реда за провеждане на 

търговската дейност на територията на Община Варна.  
 

     Докл.: Снежана Донева – Председател 
ПК “ТТРД” 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-жа Снежана Донева.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Зачитам първото 

предложение за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

500-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема нова Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, съгласно Приложение № 1. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги по направеното предложение. Г-жа 

Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Моето предложение е, тъй като не сме я разгледали на “Правна 

комисия”, г-н Василев лично да докладва текстовете на наредбата. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Какво не сте? Не чух.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Не се разбра. По-близо до микрофона. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да докладва текстовете на наредбата вносителя, г-н Василев. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ние приемаме цяла наредба. Във Вашата комисия имаме даже 

изрично, че сте я гледали и имаме “за” от комисията. Защо трябва да 
докладва цялата наредба пак наново? 

 
Юлияна БОЕВА 
Становището е – след като се изслуша доклада на гл. архитект г-н 

Йорданов да се нанесат съответни корекции и да се добавят. 
  

Снежана ДОНЕВА 
 Да. Нанесохме ги. Направихме трета комисия. Три месеца вися и аз 
да го кажа същото на сайта на общината. 

 
Юлияна БОЕВА 
Г-н Василев ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-жа Боева. Г-н Андрей Василев поиска думата. 
Заповядайте. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Вярно е, че няколко 
пъти гледахме наредбата на комисиите по “Търговия и туризъм”, сега даже 
не си спомням дали не бяха два или три пъти. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Три пъти я гледахме.  
  
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Така. След това, тя мина и на комисията “Правната комисия” и там 
беше разгледана. Въпреки всичко имаше някои изменения, които бяха 
направени. Това което искам да внеса като пояснение към т. 6 от чл. 1 и да 
се запише към тази наредба е, зачитам точно: 
 

Чл. 1, ал. 6. Не се допуска извършването на търговия .... 
 
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
Само да отворят колегите, задръж – т. 6 ... 
 

 Андрей ВАСИЛЕВ 
Чл. 1, т. 6 или ал. 6. 
 

 Снежана ДОНЕВА 
Алинея. 
 

 Андрей ВАСИЛЕВ 
Да, ал. 6.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Чл. 1, ал. 6. Намерихте ли го колеги?  
 

 Снежана ДОНЕВА 
Пак същата работа. и администрацията беше там ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Готови сме.  
 

 Андрей ВАСИЛЕВ 
Точката придобива следния вид: 
 
Чл. 1, ал. 6. Не се допуска извършването на търговия на открито с 

налични хранителни стоки в това число плодове и зеленчуци на места, 
неотговарящи на изискванията на РЗИ - Варна и Агенцията по 
безопасност на храните, различни от пазарните площадки или такива, 
това е всъщност допълнението, отредени със Заповед на кмета на Община 
Варна по предложение на районните кметове.  

 
 Това е моето предложение за изменение към наредбата, ако колегите 
или председателя на “Правната комисия” има да добави някакви други 
изменения, нека да ги направи тя, аз нямам други изменения. Благодаря ви. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Василев, само за да го запишем като текст. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Още веднъж го прочете, г-н Василев. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Василев ... 



 Снежана ДОНЕВА 
 Предложението още веднъж го изчетете.  
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
 ... за да го запишем все пак - “или такива, определени със заповед на 
кмета на града ...” 
  
 Снежана ДОНЕВА 
 Или районните кметства. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Да - “или такива определени със заповед на кмета на Община Варна 
по предложение на районните кметове”. Сега разбирам, че колегите искат 
да изчета и останалите промени. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Те са много.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Е ми да, те са доста ... 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Трябва да прочетем цялата наредба. Ако искате колеги, нямам нищо 
против ще я прочетеме, но .... 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Сега. Това, което те предлагат .... 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Защо трябва да четем всички промени? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Слушайте г-н Василев. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Е ми юриста каза, че не трябва да се чете.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Василев.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Това, което е също от страна на колегите, като изменение, Наредбата 
за разполагане на преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, 



кабини и други по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ да бъде променено 
заглавието на наредбата и да звучи по следния начин: Наредба за 
разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 
Това е относно изменението на заглавието. По смисъла на чл. 56, ал. 1 от 
ЗУТ. Да.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухте две предложения за .... 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Ама, ако ще ... 
  
 Юлияна БОЕВА 
 Значи предложенията в много членове, като допълнения, като 
изменения - държим да ги прочетете всичките, така както сме ги 
коментирали. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Добре. От там нататък продължавам. 

 В чл. 1, ал. 1 - “преместваеми обекти за търговия” се изменя със 
само “преместваеми обекти”. Т.е. за търговия ... 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Може ли думата преди да прочете? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Председателката на комисията, г-жа Донева. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Извинявам се г-жо Боева, това е абсолютно нова наредба. Ние не 
променяме, не изменяме, той я внесе с придружително писмо. Три месеца 
пак повтарям стоя на сайта, ето я адвокат довереника и казва, че няма 
нужда да се чете точка по точка. Администрацията беше на трите комисии, 
писма получихме с кое са съгласни, с кое не са съгласни. Не виждам защо 
трябва да четем цялата наредба. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Още един колега общински съветник юрист поиска думата. 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Сега. Така или иначе след съгласуване с г-н Василев сме определили 
в кои членове да има изменения, които трябва да се прочетат в момента, 
така или иначе. 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Юридическо становище, че трябва да се прочетат, искане от 
председателката на “Правната комисия”, да чуят съветниците кои членове 
се променят и дали това е стиковано с администрацията. Г-н Василев 
заповядайте. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Значи аз казах за, ако е направена вече корекцията в наименованието 
на наредбата да продължавам нататък. Казах за чл. 1 ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Да, да.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 

... това, което е изменено в чл. 1.  
Значи чл. 1, ал. 3 - Преместваеми обекти по смисъла на тази наредба 

са предназначени единствено, отпада думата единствено и новата 
корекцията е: “Преместваеми обекти по смисъла на тази наредба са 
предназначени за търговски и други обслужващи дейности. 
Преместваемите обекти могат да бъдат и елементи от системата на 
градската среда.” ... 

 
 Така. Чл. 1, ал. 5 ..... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Андрей, Андрей. Да ги караме - прочиташ едното. Колеги, по този 
текст има ли нещо. Няма. По-добре текст по текст, те после ще го забравят. 
Дай следващото. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 

Добре.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Следващата промяна.  
Чл. 1, ал. 5  - Не се допуска поставяне на преместваеми обекти за 

търговия върху имоти, т.е. за търговия отпада и приема следната корекция: 
“Не се допуска поставяне на преместваеми обекти  върху имоти и части от 
тях, отредени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна 
зеленина, както и върху следните главни улици и площади на територията 
на Община Варна, както и на 20 метра по протежението на улиците 
свързани с тях.” И от тук нататък са изброени улиците, който са без 
корекции в наредбата. Това е по тази точка. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Съображения по изчетеното? Г-н Тонев 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, в момента ние приемаме нова наредба и ви предлагам с цел 

да стане по-бързо да не се четат къде се явяват разликите между старата и 
новата, г-н Василев да изчете цялата наредба, ние и нея я имаме и ако 
някой колега от общинските съветници възразява по някой текст, който не 
му харесва  по един или по друг повод да реагираме тогава. Това накъсано 
четене с изчакване дали някои има какво да каже губи изключително 
много време, а по същество прочитайки цялата ние ще получим 
информация  компактно в цялостен вид, а не само точка по точка и 
прехвърляйки се от ред на ред. Благодаря. 

 
Николай НЕДКОВ 
Може ли? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение, след изказването на г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Предлагам да гласуваме цялата наредба. От три месеца я дъвчем, 

внесохме сто предложения, няма никакъв смисъл пак да се чете всичко 
отначало, защото то мина,л няколко пъти мина през всички комисии, 
съвсем коректно бяха изслушани допълненията на колегите, така че имам 
процедурно предложение да гласуваме анблок цялата наредба. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Оттеглям си предложението да се чете цялата наредба, съгласен съм 

с процедурното предложение на г-н Недков да я гласуваме цялата анблок, 
в крайна сметка всички я имаме в размножените материали. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, има процедурно предложение, така или иначе трябва да го 

подложа на гласуване, ако то не мине .... 
 
Юлияна БОЕВА 
Моето предложение ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да. 
 
 



Юлияна БОЕВА 
... е г-н Андрей Василев да изчете текстовете, така както са с 

корекциите направени. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме процедурното на г-н Недков, ако то не мине работим по 

Вашето искане. Колеги, който е съгласен с процедурното предложение на 
г-н Недков да се гласува наредбата, като цяло по начина по който ви е 
размножена и ви е изпратена, моля да гласува. 

 
Юлияна БОЕВА 
Значи уточняваме, че става въпрос за предложението на г-н Василев 

с направените корекции, като цяло. 
 
Николай Апостолов 
Г-жо Боева сега ще Ви дам думата. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Предложението за изменението на наредбата беше внесено от мен, 

т.е. в този си вид наредбата е с моите предложения. Аз въпреки всичко  не 
отказвам да прочета тези предложения, които сега са направени, но ако 
това е волята .... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, по процедурното предложение на г-н Недков, наредбата да 

се гласува в цялостен вид по който е внесена от председателката на 
комисията с двете корекции, които изчете току що г-н Андрей Василев има 
следния резултат: 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
 Съображенията на председателката на ... 
  
 Юлияна БОЕВА 
 Значи не само с двете корекции, а и с останалите, които са в 
останалите раздели в наредбата. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 А сега, г-н председател, ако ... 
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Василев. 



 Станислав Иванов 
 Процедурно оспорвам предложението, моля да го прегласуваме. 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Кое оспорвате? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не съм Ви дал думата. Желез Железов.  
 
 Желез ЖЕЛЕЗОВ 
 Аз искам да внесем само едно уточнение. В крайна сметка ние 
приемаме една нова наредба, върху която има още корекции, нали така? 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Точно така. 
 
 Желез ЖЕЛЕЗОВ 
 Да. В такъв случай, ние трябва ли да ги четем тези корекции? 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
          Сега колеги, г-н председател ... 
 
 Желез ЖЕЛЕЗОВ 
 Значи тук нещата ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Андрей Василев. 
 
 Желез ЖЕЛЕЗОВ 
 ... коренно се променят ... 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Вижте колеги, така или иначе има допълнителни предложения за 
изменения на тази наредба. Моето предложение е да изчета така 
предложените изменения и ако се приемат, за които аз не възразявам, ако 
се приемат наредбата да влезе в този си вид. Така или иначе ако тази 
наредба я гласуваме в вида в който съм я предложил вероятно без тези 
допълнителни изменения в последствие ще се наложи комисията по 
“Търговия и туризъм” да я разглежда наново и на следващата сесия да 
правим изменения. Затова така или иначе сме започнали с тази наредба, 
дайте да приключим тази сага. Е ми така е, но .. По-добре да ги изчета и 
вместо да чета цялата наредба, моето предложение е да изчета само 



измененията, които вие ще чуете и вероятно ще приемете и оттам нататък 
да преминем към гласуване вече с така предложените изменения. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, виждам консенсус между “Правната комисия”, вносителя и 
съветниците, които са съгласни вместо да се чете цялата наредба, да се 
прочетат само измененията върху нея. Моля ви да слушате, след това 
гласуваме наредбата. Заповядайте Андрей Василев. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Пак отначалото ли да започна, от заглавието? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Опресни за микрофон окончателния вариант. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 

Добре.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Заглавието на наредбата колеги. Слушайте. 
 

 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Колеги, ако обичате.  
 Първото изменение в наредбата е в заглавието на самата наредба, т.е. 
изчитам промяната на заглавието - Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.  
 След това чл. 1, ал. 1 - Тази наредба урежда реда за поставяне и 
ползване, както и реда за премахване на преместваеми обекти /ПО/, отпада 
за търговия, на територията на Община Варна по смисъла на чл. 56, ал. 1 и 
чл. 57 от ЗУТ.  
 Чл. 1, ал. 3 - Преместваеми обекти по смисъла на тази наредба са 
предназначени единствено, тук отпада единствено, за търговски и други 
обслужващи дейности. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от 
системата на градската среда. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля, гостите в залата наистина да бъдат така любезни и да чуят 

предлаганите промени. Продължаваме. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Чл. 1, ал. 5 - Не се допуска поставяне на преместваеми обекти за 

търговия, тук отпада думата “за търговия”, върху имоти и части от тях, 
отредени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, 



както и върху следните главни улици и площади на територията на 
Община Варна, както и на 20 метра по протежението на улиците свързани 
с тях. И оттук нататък са изброени улиците, аз няма да ги изброявам. 

 
Чл. 1, ал. 6 - Не се допуска извършването на търговия на открито с 

налични хранителни стоки в това число плодове и зеленчуци на места, 
неотговарящи на изискванията на РЗИ - Варна и Агенцията по 
безопасност на храните, различни от пазарните площадки или такива 
отредени със Заповед на кмета на Община Варна по предложение на 
районните кметове, т.е. допълнението тук е “или такива определени със 
заповед на кмета на Община Варна по предложение на районните 
кметове”.  

 
Чл. 2, ал. 1, т. 1 - Обектите за търговия и други обслужващи дейности 

като павилиони, кабини, маси за извършване на търговия, колички и 
техните съоръжения /чадъри, сенници, тенти, навеси и др./. В общински и 
държавни имоти не могат да се поставят павилиони с площ по-голяма от 
15 кв.м. и маси /витрини с площ по-голяма от 5 кв.м. Т.е. тук от 10 кв. м. се 
е променила квадратурата на 5. 

 
Чл. 3, т. 2 - Кратковременни - разположени по схема, която ce 

одобрява във връзка с провеждането на градски празници, чествания, 
изложения, презентации, промоции, атракциони, тържества и др. 
обществени прояви, за не повече от 20 дни за едно събитие. Т.е. промяната 
тук от 10 става за 20 дни. 

 
В чл. 5 от раздел 3 - Разрешението за разполагане на ПОТ, тук става 

само за преместваеми обекти не за търговия - отпада търговия, върху не 
застроени поземлени имоти се издава въз основа на разрешение за 
поставяне издадено при условия и по ред, определени с настоящата 
наредба.  

 
Чл. 6 - Тук корекцията е първо ще ви зачета чл. 6 така както не е 

изменен, след това с изменението: “Търговската дейност на пазарните 
площадки за разполагането на ПОТ за търговия с плодове и зеленчуци и 
други на пазарните площадки се организира от „Пазари” ЕАД, при 
спазване на разпоредбите на Наредбата на Общински съвет – Варна за 
“Вътрешния ред на пазарните площадки, стопанисвани от “Пазари” ЕАД – 
Варна.” Отпада “търговската дейност на пазарните площадки” и “за 
търговия с плодове и зеленчуци и други”. Т.е. корекцията е следната: 
Разполагането на ПО  на пазарните площадки се организира от 
„Пазари” ЕАД, при спазване на разпоредбите на Наредбата на Общински 



съвет – Варна за “Вътрешния ред на пазарните площадки, стопанисвани от 
“Пазари” ЕАД – Варна. 

 
Чл. 7, ал. 1, т. 6 - За курортните комплекси и Морската градина 

на гр. Варна схемите се разглеждат и определят от комисия, назначена 
със Заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима 
общински съветници и трима служители от общинската 
администрация, това е всъщност добавката “и трима служители от 
общинската администрация”, и се одобряват от Главния архитект на 
Община Варна в срок до 30 януари на съответната година. 

 
Чл. 7, ал. 1, т. 8 - Поставянето на преместваеми обекти за търговия 

върху държавни терени се извършва въз основа на схема, одобрена от 
Главния архитект на общината след съгласуването със съответната 
централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с 
Областния управител. Одобряването на схемата и издаване на разрешение 
за поставяне, се осъществява съгласно изискванията на настоящата 
наредба. 

 
Чл. 7, ал. 1, т. 10 – “Преместваеми обекти за търговия” се заменя 

само с “преместваеми обекти”, т.е. “за търговия” отпада.   
 
Чл. 8, ал. 2 - Заявленията на ползвателите са по образец, утвърден от 

Кмета на Община Варна и към тях се прилагат задължително следните 
документи, тук отпада “копие от удостоверение за идентификационен код, 
копие от разрешение за поставяне от предходната година (за 
съществуващи обекти), служебна бележка за липса на задължения от 
Община Варна”, и новото допълнение  издадена не по-рано от 30 дни 
преди датата на подаване на заявлението, актуална снимка на обекта, а за 
нови обекти – примерен проект и снимка на мястото за разполагане, а за 
обектите за търговия с хранителни стоки в това число и плодове и 
зеленчуци - съгласувателно писмо или удостоверение от “Агенцията по 
безопасност на храните” – Варна относно съответствието с НАРЕДБА № 
5/25.05.2006 г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ; за “маси пред заведения” 
- оразмерена схема за разположението, удостоверение за липса на 
задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП, тук пак новото 
допълнение не по-рано от 30 дни преди датата на подаване на заявлението. 
Заявленията се приемат в съответния район и се завеждат в отделен  
регистър. 

 
Чл. 8, ал. 3 - Ползвателите на преместваеми обекти, извън пазарните 

площадки, се определят от комисии по райони, отпада назначени за целта 
от кмета на Община Варна, това е което отпада в състав от трима 



общински съветници, новото е “определени от Председателя на 
Общински съвет - Варна, един служител от общинската 
администрация и един от районната администрация”, и добавката е  
назначени за целта от Кмета на Общината. И оттам нататък чл. 8, ал. 3 
запазва същия си вид. 

 
Чл. 8, ал. 4 - Подменена е думата “молби” с “заявления”. 
  
Чл. 9, ал. 2, т. 2 - е направена корекция - Ограничението по чл. 9, ал. 

2, т. 1 не се отнася за ПОТ, тука думата преместваеми обекти за търговия, 
търговия отпада, остава само преместваеми обекти.  

 
Чл. 9, ал. 3 - Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване под 

каквато и да е форма на друго физическо или юридическо лице на ПОТ, 
тук също отпада преместваеми обекти за търговия, остава преместваеми 
обекти. 

 
По-съществени промени има в чл. 10, ал. 2 - Разрешенията за 

поставяне на преместваеми обекти в Морската градина се издават 
единствено за сезонни обекти по чл. 3, т. 1, от Кмета на Община Варна 
или упълномощено от него лице, след подадено заявление в 
деловодството на Община Варна по реда на чл. 8, ал. 2, 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.  

 
Чл. 10, ал. 2, т. 2 - Това е добавеното, ново добавено - Председател на 

комисията е общински съветник, избран от комисията. Комисията взема 
решения при присъствие на повече от половината от членовете, като поне 
двама от тях са общински съветници. Комисията разглежда всички случаи, 
като при вземане на решенията си се води от предварително приети на 
заседание критерии, като с предимство се ползват граждани в 
неравностойно положение (инвалиди), представили доказателства по 
съответния ред. Постъпилите в деловодството на общинската 
администрация заявления се докладват пред комисията от представител на 
общинската администрация.  

 
Чл. 10, ал. 2, т. 3 - Комисията се произнася в 7-дневен срок от 

заседанието по подадените заявления. 
 



Чл. 10, ал. 2, т. 4 - За решенията на комисията се води и съставя 
протокол, който се изнася на видно място в сградата на общинската 
администрация в седемдневен срок от заседанието на комисията. 

 
Чл. 10, ал. 2, т. 5 - Комисията е постоянно действащ орган. 
 
Чл. 10, ал. 2, т. 6 - Общинските съветници в комисиите се заменят на 

една година  на ротационен принцип. 
 
Чл. 10, ал. 2,  т. 7 - При получаване на разрешително ползвателят 

заплаща еднократна такса определена в чл. 60, т. 7 от Приложение № 1 от 
НОАМТЦУТОВ. 

 
Тук има още две промени в чл. 10, ал. 3, т. 4 - Площта от терена, 

предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия тук отпада 
думата търговия и местонахождението му, указано точно върху одобрена 
схема по чл. 3 или скица, изготвена от РТС.  

 
Чл. 11 - Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със 

Заповед на Кмета на Община Варна на основанията, посочени в тази 
Наредба. 

 
 Чл. 11, ал. 2 - Обектите се премахват по Заповед на Кмета на 

Община Варна в следните случаи: /което е новото добавено/ 
1. При наличие на предпоставките на чл. 57а, ал. 1, т. 1 - т. 6 от ЗУТ. 

Отпада т. 4 - при изтичане на срока за поставяне посочен в разрешението, 
т. 5 - при незаконни поставяне при преустройство, промяна 
предназначение, пристрояване, надстрояване на преместваеми обекти, т. 7 
- не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията. 
 
 В чл. 11, ал. 3 - има същата корекция – преместваеми обекти за 
търговия, отпада думата търговия и чл. 11, ал. 3 придобива следния вид 
преместваеми обекти могат да бъдат премахвани без заповед на кмета на 
Община Варна временно за срока на отстраняване на възникнала авария на 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 
  

Чл. 12, ал. 1 - Процедурата по премахване, т.е. демонтиране се 
заменя с думата премахване на преместваеми обекти започва със съставяне 
на констативен акт в 7-дневен срок от установяване на някое или повече от 
обстоятелствата по чл. 11, ал. 2, от служителите по контрол на 
строителството при Община Варна. 



Следващите изменения са в чл. 15 - За всички разрешения се водят 
електронни регистри в районните администрации  и единен електронен 
регистър в общинската администрация. 

 
Раздел ІІ - тук също има съществени промени, що се касае за 

административно - наказателните разпоредби. 
 
Чл. 16 - Чета Ви направо промените. 
 
Чл. 16, ал. 1 - За поставяне на преместваем обект без разрешение се 

налага глоба от 1 000 до 2 000 лв. за физически лица и имуществена 
санкция от 2 000 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. 

/2/ Който, е поставил обект или елемент, който не отговарят на 
утвърдения проект или ако по време на експлоатацията на поставения 
обект или елемент го е изменил съществено в отклонение от утвърдения 
проект се наказва с глоба от 500 до 1 000 лв. за физически лица и 
имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. за юридически лица и 
еднолични търговци. 

/3/ Когато нарушенията по ал. 1 и ал. 2 са извършени в обществени 
озеленени площи или ако за поставяне на обекта или на елемента са 
наранени или са премахнати дървета, долната граница на глобите или 
санкциите се удвояват.  

/4/ Когато нарушителят по ал. 2 не приведе в дадения му от 
административния орган срок преместваемия обект в съответствие с 
издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие, наемният 
договор се прекратява по негова вина, а преместваемия обект се премахва 
по реда на настоящата наредба. 
 /5/ За други нарушения на тази наредба се налага глоба за физически 
лица в размер от 100 до 1000 лв., а за еднолични търговци и юридически 
лица - имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., съобразно 
тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не 
подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт. 
 /6/ Когато едно и също лице в рамките на шест месеца извърши 
повторно нарушение по тази глава, за повторното нарушение се налага 
максимално допустимата глоба или имуществена санкция.  

/7/ Когато извършителят на нарушение по тази глава не може да бъде 
установен, глобите и имуществените санкции се налагат на собственика на 
земята или сградата, върху които е разположен преместваемият обект или 
рекламният елемент. 

 
Отпада в предходните и заключителни разпоредби: 
§ 7, § 8 – остава в същия вид, само че придобива корекцията, § 9. 

Обектите, изградени по реда на чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120А от ППЗТСУ, 



включени в схемата по чл. 7, ал. 1, т.е. тука е корекцията от Наредбата, да 
се запазят с разрешената квадратура, съгласно първичния документ за 
разполагане, на името на ползвателя - собственик на обекта.  
  

Това е колеги, което е направено до тука. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, вносителя си представи проекта. Председателката на 
комисията, г-жа Донева. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Колеги, току що разбрах, че като председател на комисия не съм 
уведомена за някои промени в наредбата, които току що се изчетоха. 
Предлагам ви да върнем наредбата да се прегледа от комисията и тогава да 
се гласува от общинския съвет. Ако още веднъж бъда пренебрегната, като 
председател на комисията ще подам оставка, който иска да поеме 
комисията. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Процедурно предложение от председателката на комисия. Имаше 
подадена заявка за изказване – г-н Тодоров заповядайте. 
 
 Аврам ТОДОРОВ 
 С председателя сме говорили на тази тема, сега е момента да въведем 
стар принцип – кадастрална карта с всички подземни комуникации в 
Морската градина и тротоарите в града, където ... при аварии да се знае 
има или няма или изобщо да не се допуска на конфликтно място поставяне 
на такива обекти. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 

Т.е. при изготвянето на схемите.  
 

 Аврам ТОДОРОВ 
Точно така. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Колеги и Андрей Василев чуваме.  
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Уважавам мнението на г-жа председателката на комисията по 
“Търговия и туризъм”, но в предвид това, че особено колегите, които са от 
предния мандат на общинския съвет знаят тази наредба от колко време 
вече така се провлачва. Идеята ми е наистина да направим една работеща 



наредба, затова дайте да видим ако можем да намерим наистина някакво 
консенсусно решение, за да не се стига разглеждането на тази наредба 
отново в комисията  по “Търговия и туризъм”, след това отново да я 
изпращаме за разглеждане в “Правната комисия”. Аз смята въпреки, че не 
съм основния вносител на някои от тези направени предложения, смятам 
че те са наистина издържани и молбата ми е да я подкрепим за да дадем 
ход наистина на тази наредба и комисиите, които са свързани с нея да 
могат да работят нормално. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Последно ... 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Считам, че няма пречки, след като се изчетоха всички изменения и 
корекции да бъдат приети текстовете. Тук сме целия Общински съвет. 
Няма защо отново да се връща в комисия. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Чухме становището на председателката. Таня Парушева. 
 
 Таня ПАРУШЕВА 
 Това, което бих искала да кажа в посока на коментара, който направи 
на г-жа Донева. В качеството си на председател и аз на комисия, и аз също 
ще се почувствам дискомфортно в такава ситуация, но аз подкрепям 
промените, които са направени, защото смисловото им съдържание не е в, 
не противоречи на общата логика на тази наредба, но подкрепям коментара 
й и наистина за етичната работа в нашите отношения да сме в комфорт в 
общата си работа. Съществени промени би следвало да коментираме в 
комисии, но като цяло изчетените промени ги подкрепям. Това исках да 
кажа, моето лично предложение е наистина да я подложим на гласуване, 
защото тя за трети път вече се гледа. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, процедурното предложение на председателката на 
комисията, тя предложи предвид факта, че наредбата търпи промени на 
микрофон, което не е в противоречие, както чухме от председателката на 
“Правната комисия”, наредбата да бъде изтеглена от дневния ред и да бъде 
разгледана в ПК “ТТТРД” и след това да бъде внесена отново на 
вниманието на Общински съвет. Това е процедурното предложение на 
председателката на комисията, който е “за” оттеглянето на наредбата, моля 
да гласува. 

  



Резултати от гласуването: за – 13; против - 2; въздържали се – 26, 
предложението не се приема.  

 
Колеги, гласуваме наредбата, както беше изчетена от г-н Андрей 

Василев с внесените корекции. Който е “за” така предложения текст на 
наредбата, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 8, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение ... Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Няма нищо фатално, към г-жа Донева се обръщам, като председател 

на комисията. Всички наредби подлежат на допълнения и изменения и 
нищо не пречи току що приетите текстовете, които бяха гледани тука в 
зала директно, да бъдат гледани пак във Вашата комисия, както да бъдат 
гледани и от администрация и ако имат някакви забележки да се отстранят. 
Ние нямаме нищо против, аз самия ще кажа само едно нещо за наредбата – 
не познавам конкретиката на наредбата, но в духа който е заложен в тази 
наредба виждах, в предишния вариант, не в този който сега чете Андрей, 
виждах елементи на  понижаване на възможностите за дребния и средния 
бизнес да прави законоустановена дейност в рамките на общината, т.е. ние 
разширяване, а не стесняваме, аз обаче не искам да влизам в дебат сега, ще 
се запозная с наредбата на следващото заседание на комисията ще кажа 
реалното си мнение. Бих могъл само да кажа, че общината наистина се 
нуждае от нова наредба. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Станислав Иванов, да се готви Андрей Василев. 
 
Станислав Иванов 
Процедурно предложение от групата на ПП “ГЕРБ”, искаме 20 

минутна почивка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изявление от г-жа Донева и последното изказване от г-н Андрей 

Василев. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Станев, аз също знам, че в зала може да се променя наредба, 

извинявайте много съм развълнувана. Да и аз също подкрепям, но току що 
научих, че групи общински съветници заедно с администрацията, това 



което ни прочетоха преди малко без да знам аз го предлагат в момента в 
залата, това е недопустимо. Аз съм председател на комисия и трябва да 
участвам. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Така не се работи. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважавам г-жа Донева, извинявам се за това, че гласувах “против”, 

гласувах за да може тази наредба наистина да заработи. На г-н Станев ще 
кажа, че точно с тази наредба г-н Станев, ние приехме разрешенията за 
поставяне да бъдат три годишни, което означава че всеки един, който 
наеме площ за поставяне на преместваем обект има възможност да 
реализира инвестицията за този поставен преместваем обект, така че по 
този начин смятам, че се дава една сигурност на всички, които извършват 
някаква търговска дейност на тези преместваеми обекти, а не напротив 
това, което казахте. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. От групата на ПП “ГЕРБ” - 20 мин. почивка. В 12:25 ч. 

продължаваме. Нали 20 мин. искате? ... Има още ... Колеги, има още едно 
предложение за обединяване с обедна почивка. Аз бих ви предложил да не 
оставяме точката по средата. Имаме да изгласуваме още един проект за 
решение. Явно е гласуването. След това обедна. Подкрепяте ли ме? 
Заповядайте, г-жо Донева. Моля за тишина, нека се уважаваме. Г-н 
Николай Стоянов, нека се уважаваме. Четем следващия текст, колеги.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, ако няма да слушате, няма смисъл да чета. 
 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 
79 от АПК и по предложение от Кмета на Община Варна с 
РД12005422ВН/28.05.2012 г., Общински съвет – Варна, приема изменение 
и допълнение на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на 
Община Варна, както следва: 
 

ІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТИ  

Чл. 4. Заведенията за хранене и развлечения в гр. Варна и 
курортните комплекси, които се озвучават с озвучителни уредби с 



ефективна мощност на звукорепродуциращите устройства повече от 50 
вата, се задължават да извършват дейността си само след наличието на 
протокол от РЗИ - Варна или от лицензирана лаборатория за замерване на 
шума около и в обекта, съгласно действащата нормативна уредба, а 
контролната дейност се осъществява от комисия, чиито функции и състав 
се определят с нарочна заповед на Кмета на Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

  Андрей Василев. 
   
  Андрей ВАСИЛЕВ 
  Тъй като всички сме запознати с изменението на наредбата в 
раздадени материали, моето предложение е директно да гласуваме, а да не 
четем подробно. Това е предложението ми.  
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Колеги, процедурно предложение от Андрей Василев – измененията 
в наредбата да бъдат гласувани като цяло, без да ги четем в предвид това, 
че всички ги имате на електронния носител. Който е “за” предложението 
на г-н Василев, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 8, 

предложението се приема. 
 

  Чисто за протокола и да няма обструкции, четем проекта за решение, с 
който ще приемем всичките изменения.   
 

Снежана ДОНЕВА 
 

501-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 79 от АПК и по предложение от Кмета на Община Варна с 
РД12005422ВН/28.05.2012г., Общински съвет – Варна, приема изменение и 
допълнение на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на 
Община Варна, както следва: 

ІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТИ  

Чл. 4. Заведенията за хранене и развлечения в гр. Варна и 
курортните комплекси, които се озвучават с озвучителни уредби с 
ефективна мощност на звукорепродуциращите устройства повече от 50 
вата, се задължават да извършват дейността си само след наличието на 
протокол от РЗИ - Варна или от лицензирана лаборатория за замерване на 
шума около и в обекта, съгласно действащата нормативна уредба, а 



контролната дейност се осъществява от комисия, чиито функции и състав се 
определят с нарочна заповед на Кмета на община Варна. 

 
Чл.5/1/,т.1 Работното време на заведения за хранене и развлечения, 

интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали се определя в рамките от 
06,00 часа до 24,00 часа 

т.2. Всички обекти, посочени в т.1, могат да упражняват своята 
дейност от 24,00часа до 06,00 часа само след получаване на Разрешение за 
удължено работно време, издадено от Кмета на община Варна или 
упълномощено от него лице, при условия и ред, посочени в настоящата 
наредба, и след заплащане на предвидените в НОАМТЦУТОВ цени и 
услуги. 

т.З. За издаване на Разрешение за удължено работно време на 
заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и 
игрални зали, лицето , осъществяващо дейността, подава искане по образец 
в община Варна 

т.4. Към искането се прилагат следните документи: 
-Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията или актуално удостоверение за съдебна регистрация- копие; 
-документ за собственост или договор за наем, придружен с акт за 

собственост на обекта - копие; 
-документ, удостоверяващ статута на туристическия обект - копие; 
-удостоверение за категоризация - копие; 
-за туристически обекти, находящи се в жилищни сгради - протокол 

от общото събрание на живущите, заверен за вярност, в който с решение е 
отразено съгласие на обитателите за функциониране на обекта с удължено 
работно време; 

-служебна бележка за липса на задължения към община Варна - 
оригинал; 

/2/, т.1. Всички търговски обекти определят работното си време от 
06,00 часа до 24,00 часа. 

т.2. Търговските обекти, които упражняват търговска дейност в 
периода между 23,00 часа и 06,00 часа, следва да притежават обособено и 
обезопасено гише за нощни продажби при липса на физическа охрана. 
Разрешение за удължено работно време, се издава от Кмета на община 
Варна или упълномощено от него лице, и след заплащане на предвидените в 
НОАМТЦУТОВ цени и услуги, с изключение на аптеките. 

т.З. За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, 
осъществяващо търговска дейност в обекта подава искане по образец в 
община Варна.  

т.4. Към искането се прилагат следните документи: 
-Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията или актуално удостоверение за съдебна регистрация- копие; 



-документ за собственост или договор за наем, придружен с акт за 
собственост на обекта — копие; 

-документ, удостоверяващ статута на търговския обект — копие; 
-договор за охрана чрез СОТ - паник бутон, с лицензирана 

охранителна фирма; 
-служебна бележка за липса на задължения към община Варна - 

оригинал. 
т.5. Работното време на заведенията за хранене и развлечения, които 

се намират в средствата за подслон и местата за настаняване в курортните 
комплекси се определя от собствениците на средствата за подслон и местата 
за настаняване. 

/3/, т.1. Разрешението за удължено работно време се издава от Кмета 
на община Варна или упълномощено от него лице при условия и ред, 
посочени в настоящата наредба със срок от 1 /една/ година, като при 
изтичане на този срок се подава заявление за ново разрешение по 
предвидения ред. По искане на търговеца за определен ден Кмета на района 
със Заповед може да удължи определеното в заявлението работно време. 

т.2. Издадено Разрешение за удължено работно време се отнема със 
заповед на Кмета на община Варна в следните случаи: 

-при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени 
нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за замерване от РЗИ 
- Варна; 

-при наличие на две или повече нарушения на Наредбата за реда за 
провеждане на търговската   дейност   на   територията   на   община  Варна   
за   които   управителят   е санкциониран с Акт за установяване на 
административно нарушение; 

-при мотивирано искане от органите на ОД на МВР- Варна при два 
или повече случаи    на    неспазване    на    регламентираното    работно    
време,    установено    от упълномощените служители на община Варна или 
съответното РУП. 

 
ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ 
чл. 6а. За търговски обект, които се намира на отстояние до 30 

метра от жилищни сгради, както и за обект разположен в сграда в режим на 
етажна собственост, работното време да е от 06.00 часа до 22.00 часа. 

чл. 7а. Търговецът може да предложи работно време извън 
посоченото работно време посочено в чл.6а, като за търговски обект 
находящ се в жилищна сграда в режим на етажна собственост се изисква и 
съгласие на 51 % / петдесет и един процента / от собствениците, 
включително и съгласието на всички непосредствени съседи, което да е 
нотариално заверено. 

чл. 8а. При предоставяне на документи по чл.7а, за работно време 
на обекти по чл.6а се счита времето определено в рамките от 06.00 часа до 



23.00 часа, а за обекти по чл. 7а т.е. за тези които се намират в обща етажна 
собственост от 06.00 часа до 22.00 часа. 

Чл.8. Търговецът е длъжен да осигури и държи в търговския 
обект на разположение на контролните органи следните документи: 

т.1. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и 
средствата за подслон; 

т.2. Хотелски регистър надлежно заверен. 
т.3. Удостоверение за регистрация на обекта, издадено от ОДВХ - 

Варна 
т.4. Заверени здравни книжки на работещите в обекта, когато в него 

се продават хранителни стоки. 
т.5.  Касова книга. 
т.6. Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия издадено 

от Агенция „Митници". 
т.7. Разрешение за поставяне на РИЕ и документ за платена такса. 
т.8. Разрешеиие за поставяне на ПОТ по чл.56 от ЗУТ 
т.9. Лицензионни договори за ползване на софтуерни продукти от 

интернет зали и зали за компютърни игри. 
 
Чл.11. Забранява се: 
/1/т.1. Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, 

съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за 
времето между 22,00 часа и 07,00 часа /съгласно чл.16а, ал.1от Закона за 
защита от шума в околната среда/. 

т.2. Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за 
хранене и развлечения, разположени в жилищни зони времето между 22,00 
часа и 08,00 часа и курорти за зони времето между 24,00 часа и 08,00 часа 
/съгласно чл.16а, ал.2 от Закон за защита от шума в околната среда/. 

/2/ Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на 
лица под 18 години 

/З/Допускането на лица под 18 години непридружавани от родител в 
интернет зали, зали за компютърни игри и търговски обекти със сервиране на 
алкохол след 23,00 часа и деца под 14 години - след 22,00 часа. /съгласно 
чл.8, ал.З от Закон за закрила на детето/ 

/4/Ползването на тротоарите и площите около търговския обект за 
съхраняване на стоки и амбалаж без изрично писмено разрешение от 
районното кметство. 

/5/ Продажбата на алкохоли тютюневи изделия на 3Ом. от 
територията на учебни заведения. 

/6/ Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на територията на 
здравни заведения. 

/7/ Търговия със стоки на открито, които поради този начин на 
предлагане могат да бъдат опасни за живота на човешкото здраве.  



/8/ Търговия на открито на лекарства, лекарствени материали и 
продукти, медико-санитарни и хигиенни материали. 

/9/ Търговията на открито с налични хранителни стоки в това число 
плодове и зеленчуци на места, неотговарящи на изискванията на РЗИ-Варна 
и Агенцията по безопасност на храните, различни от пазарните площадки, 
предоставени на „Пазари“ ЕАД със Заповед на Кмета на Община Варна. 

/10/ Не се допуска експлоатация на маси и столове за консумация на 
открито пред търговски обект, които се намира на отстояние до 30 метра от 
жилищни сгради, както и за обект разположен в сграда с режим на обща 
етажна собственост, преди 07.00 часа и след 22.00 часа. 

 
VI. Санкции 
Чл.21. При констатирани нарушения на чл.15, ал.1 се налага глоба в 

размер от 100 до 500 лева, 
Чл.22. При неизпълнение на задълженията по реда на чл.15, 16 и 17, 

органът, разрешил съответното място, има право да отмени разрешението си. 
Чл.23. В случаите на нарушения по чл.4, чл.5, чл.7, чл.8, чл.Ю, 

чл.11, чл.16, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева, а при 
повторно нарушение със заповед на Кмета на община Варна се 
преустановява дейността на обекта за срок от 7 /седем/ дни или до 
отстраняване на нарушенията. 

Чл.24. /1/ В случай на нарушения на санитарно-хигиенните норми 
на шум, доказани чрез протокол, съставен от служители на РЗИ, съвместно 
със служители от отдел КТДТ към дирекция УСКОР на община 
Варна,виновните лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева, ако не 
подлежи на по-тежко наказание. 

/2/ В случай на констатирани нарушения на обществения ред в 
обектите и при повторно нарушение по ал.1 контролните органи по чл.18 
съвместно с органите на ОД на МВР - Варна пристъпват към незабавно 
прекратяване на дейността на обекта. 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Колеги, за протокола мнения и съображения не виждам. Който е “за” 
така направеното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Г-н Славчо Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Имам една молба към колегите, понеже следваща точка е “Наука и 

образование” – имаме само за две минути едно преобразуване, да 



гласуваме и него и да минем после само към “Собственост и стопанство” 
точката.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги ... 
 
Славчо СЛАВОВ 
Предложение.  
 

  Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение от г-н Славчо Славов, да разгледаме и 

точката по “Наука и образования”, тъй като е много кратка. Който е “за” 
предложението, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Ще помоля колегите, така отговорно да постъпят към това решение, 

тъй като този срок е необходим по искане на министерството, за да се 
преобразува спортно училище.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Обяснение на отрицателен вот. Имахме решение за излизане в 

обедна почивка незабавно и след това влезе процедурно предложение, след 
като е гласувано едно решение, а процедурното е в противоречие с 
предходно гласуваното. Поради тази причина мисля, че процедурно даже 
не беше редно да го гласуваме това нещо.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 

Г-н Тонев, разбирам Вашата забележка, става въпрос за следното – 
не съм го подлагам за гласуване излизането в обедна почивка, нека бъдем 
коректни. Съветниците се обединиха със своята воля изразена – дай да 
завършим. Ако го бях гласувал, ок. Така че, ако предлагате ... да. 
Извинявам се. Колеги, преминаваме към точката под номер единадесет.  



XI.  
 

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

“Наука и образование” относно: 
 
(1) – допълнение на решение № 338-5/7/16,17.05.2012 г. на 

Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Славчо Славов – Председател ПК “НО” 
 

  Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Славчо Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. През месец май 

вземахме решение за преобразуване на спортно училище от общинско в 
държавно и тъй като в конкретното решение не бяхме вземали точно кога 
влиза в сила и затова ще ви помоля, предлагам следното решение за това: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

502-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 11-
6700/371/21.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва свое решение № 
338-5/7/16,17.05.2012 г. със следния текст:  “Преобразуването да влезе в 
сила от 01.09.2012 г.”.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 

Има ли мнения и съображения, колеги? Няма. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви.  
 
 
 



  Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Славчо Славов. Колеги, обедна почивка до 13:15 ч. 

Хранителния комплекс на Община Варна не работи. След обед 
продължаваме с точка дванадесета от дневния ред, точката по 
“Собственост и стопанство”. Дълга и тежка точка, ще ви помоля да бъдете 
точни. Приятна почивка колеги и до 13:15 ч. Благодаря ви.  



Следобедно заседание – начало в 13:15 ч. 
 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Борислав ГУЦАНОВ 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Йорданка ЮНАКОВА 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Светлана ТАКЕВА 
Тодор МУТАФОВ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, повечето се прибраха от обедната почивка. до 

момента има 37 подписа в присъствения списък, необходимия кворум е 
налице и откривам следобедната част на вторият работен ден на Деветото 
заседание на Общински съвет – Варна. Продължаваме с точка дванадесета 
от дневния ред, точката по “Собственост и стопанство”. 

Д-р Станев иска процедурно предложение преди да започнем. 
Заповядайте.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Запознавайки признах 

си преди около час и половина, че не познавам тази наредба и не познавам 
и материята не ми е известна и не съм добър там. Затова от група “Център” 
искаме да получим днеска, ако е възможно до 20:00 – 20:15 ч. наредбата, 
която гласувахме днеска на Общински съвет за търговската дейност, тъй 
като не можах до този момент никъде да я намеря. Този текст, който е 
гласуван ще ви помоля да разпоредите, за да можем да погледнем върху 
нея, не е фатално – и следващия път има сесия и по-следващия, ако има 
нещо, което трябва да се оправя. Но така или иначе много пъти, много 
години съм бил тука и много неща са се случвали, и все са били в полза на 
хората и тази наредба има такава част, но все пак не се е случвало да няма 
текст в съветниците на този вариант за наредба, който се гласува. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. В зала е Андрей Василев. Г-н Василев, ще 

помоля да решим този въпрос. Мисля, че не е проблем за Вас да се направи 
едно копие, ако трябва горе при нашите момичета – да има група “Център” 
един екземпляр. И втори за председателя на комисията. 

 



 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н председател, не разбрах – става въпрос за Наредбата за 

търговската дейност, така ли? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Която Вие четохте с допълненията.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Е ми сега, вероятно всеки един от колегите, които представляват 

отделните групи в общинския съвет би трябвало да получат материали на 
хартиен носител. Аз тази наредба я видях с измененията в тези материали. 
Тя я имаше там. Ако я няма ще я представя с измененията и допълненията, 
които бяха предложени и гледани на комисия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нямат, имат варианта, който ... 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Има ли тука при вас екземпляр? ... Не е старият вариант, новият 

вариант с ... Моля?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сега, г-н Василев да не влизаме в диалог. Аз се надявам, че можем до 

края на деня ... 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Добре, добре.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И на г-жа Снежана Донева, поиска. За да се запознае ... 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Има ли комплект с материали от ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Давам думата, т.е. колеги след почивката ... Г-н Андрей 

Василев обеща да съдейства. След почивката продължаваме с точка 
дванадесета от дневния ред, точката по “Собственост и стопанство”.  

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н председател, ако ми дадете думата. Ето в материалите, които са 

ни раздадени ги има предложенията за изменения на Наредбата за 



търговката дейност. Те са описани тук. С всички ... Да, добре, аз ще го 
размножа. ... За преместваемите обекти? ... Е значи говорим за две 
различни наредби.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е за тази другата, за преместваемите обекти.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
А не за Наредбата за търговската дейност. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не, не.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз разбрах, че става въпрос за Наредбата за търговската дейност.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не, не.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
А за Наредбата за преместваемите обекти ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точно ... 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
... се разбрахме, аз ще я представя в канцеларията, заедно с всички 

изменения, които прочетохме днес. Те са и записани.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев поиска днеска да стане това, но примерно утре проблем 

ли е, ако се случи да го има?  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Добре, няма проблем. ... Добре, ще я представя.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, поемаме ангажимента, в момента, в който Андрей 

Василев представи наредбата да Ви информираме. И този казус се 
разреши. Колеги, продължаваме с точка дванадесета от дневния ред, 
точката по “Собственост и стопанство”.       



XII.  
 

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

“Собственост и стопанство”  относно: 
 
(1) – прекратяване на участието на “Паркинги и гаражи – Варна” 

ЕАД в “Транспортен център за мобилност АД” КД. 
(2) – прекратяване на сключения от “Градски транспорт” ЕАД 

Договор за пласиране на облигационна емисия от 18.05.2012 г. 
(3) – отмяна на решение № № 3501-11, 3502-11 от Протокол № 

36/10,11 и 18.08.2011г. и решение № 3540-3 от Протокол № 
38/20.09.2011г., приемане на изменение в „Годишната програма за 
управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД-Варна. 

(4) – безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна от 
Министерство на отбраната на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н 
„Аспарухово”, м-т “Малка чайка” . 

(5) –  деактуване на имот – частна държавна собственост, находящ се 
в гр. Варна, р-н “Приморски” за разширяване на ЦДГ № 30 “Мечо Пух”. 

(6) –  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за ПИ 10135.2515.3533, находящ се гр. 
Варна, с.о. „Ален Мак”.  

(7) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг на 
сгради и земя с административен адрес гр. Варна, ул. „Генерал Георги 
Попов” № 17. 

(8) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, промяна 
предназначението на жилища и вземане на решение за продажбата им. 

(9) – обявяване на недвижими имоти – частна общинска собственост 
в публична общинска собственост, находящи с в гр. Варна, ул. “Стефан 
Караджа” № 30. 

(10) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от имот, находящ се в  гр. Варна, 
ул. „Петко Напетов” № 62. 

(11) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на 
имоти, находящи се в гр. Варна, кв. „Виница”. 

(12) – одобряване на пазарна оценка за прекратяване на 
съсобственост между Община Варна и „МЕДИКО ИНВЕСТ“ АД, за имот 
находящ се в гр. Варна, ул. „Мир” № 1. 



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

• „Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД. 

• „Жилфонд” ЕООД. 
• “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 
(14) – предоставяне безвъзмездно за управление на Градска 

художествена галерия – Варна и Галерия за графично изкуство – 
Варна, части от имот – публична общинска собственост, находящ с в гр. 
Варна, ул. “Любен Каравелов” № 1. 

(15) – доклад на представителя на Община Варна Валентина 
Софрониева за участието й в Общото събрание на акционерите на 
“Спортен комплекс Варна” АД. 

(16) – разглеждане и 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 избиране на одитори за 2012 
г. на: 

•   „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
• „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” ЕООД. 

(17) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 
решение № 422-16/7/16, 17.05.2012 г. 

(18) – даване на съгласие за обявяване за продажба на специализиран 
автомобил /катафалка/. 

(19) – разрешение за продажба на търг на 2 броя автомобили и 
закупуване на 2 броя автомобили в добро състояние за Групите за бързо 
реагиране. 

(20) – учредяване на възмездно 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. 

  
Докл.: Д. Джиков – общински съветник 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на упълномощения заместник на председателката на 

комисията – г-н Джиков, да ни запознае с проектите за решение. Г-н Иван 
Портних, нещо уточняващо.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам едно процедурно 

предложение. Точка две от предложените решения от ПК “Собственост и 
стопанство” да бъде отложена, тъй като в разговори с администрацията 



още не е изкристализирала достатъчно относно бъдещето на това 
дружество, така че процедурно моля да я изтеглим тази точка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение от г-н Иван Портних за оттегляне 

на точка втора от дневния ред на “Собственост и стопанство”, докато се 
реши въпроса за това в каква посока ще се развива дружеството.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение има сега .. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ама аз по процедурата искам да коментирам или нямаме право на 

коментари по процедурно предложение?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря. Понеже говорихме с г-н Портних, но идеята беше да се 

изтегли и трябва да се реши на следващата сесия, а не докато 
администрацията реши какво да прави, защото администрацията може да 
реши какво да прави в независещо от нас време. Т.е. тя може да го реши в 
рамките на една седмица, един месец, пет месеца, година, две.  

 
Иван ПОРТНИХ 
С това уточнение е и моето предложение.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Съгласен ли сте с моето уточнение? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Именно в този дух. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той г-н Портних го каза за следващата сесия. Така че ... 
 



Владимир ТОНЕВ 
Да, ама той каза докато администрацията реши.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ок. Аз да уточня процедурното предложение на г-н Иван Портних, 

да бъде оттеглена точка втора от дневния ред на “Собственост и 
стопанство” за следващата сесия, когато се изясни въпроса със статута на 
дружеството. Така ли го искате Вие? На следващата сесия ... До 
следващата сесия. Удовлетворява Ви, г-н Портних. Колеги, гласуваме 
процедурното предложение на г-н Портних, след което процедурно има д-р 
Станев. Който е съгласен с процедурното предложение на г-н Портних от 
дневния ред на “Собственост и стопанство” да отпадне точка втора, да 
бъде изтеглено предложението за промяна на състава на съвета на 
директорите на “Паркинги и гаражи” Варна ЕАД, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Г-н Иван Портних, д-р Станев.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Само с едно до уточнение. Използвам възможността да отправим 

едно предупреждение към съвета на директорите на “Паркинги и гаражи” 
– до следващата сесия да не предприемат каквито и да било действия, 
които да не са съгласувани със съвета. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз предлагам и да го гласуваме, защото то иначе остава висящо. 

Колеги, допълнение към предложението на г-н Портних с ясен и 
категоричен текст към съвета на директорите на “Паркинги и гаражи” – до 
произнасянето на общинския съвет на следващата сесия да не предприемат 
управленчески действия, решения и разпоредителни сделки. Който е 
съгласен с това допълнение на г-н Портних ... А как? Вие сте юрист, 
формулирайте го. ... Г-н Портних, са доуточните в какво ...  

 
Янко СТАНЕВ 
Без ... Може ли да предложа? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушам. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Да извършват оперативната дейност за поддръжка на дружеството 

без извършване на разпоредителни действия. Разпоредителни и 
управленски действия точно. .. Е то туй е същото. То е разпоредителско и 
управленско действие.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, повторете го още един път, сложете това да не 

акумулират ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Да не извършват разпоредителни и управленски действия. Вътре ... Е 

вижте сега, аз поне в частния бизнес така го казваме. Оперативно ръководи 
фирмата без да извършва други действия до взимане на решение от 
Общински съвет.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли да вкарам една корекция, която може би ще удовлетвори 

всички. Просто предлагам текст ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да, помагайте, да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Така. Като имаме на предвид, че бордовете на директорите се 

събира, той не е ежедневен орган. Ежедневния орган е прокуриста, който 
продължава да си работи съгласно указанията. Просто да решим през 
въпросния къс период, който е само месец борда на директорите да не 
взима каквито и да било решения до произнасянето на общинския съвет на 
следващата сесия. Кой знае какво важно няма да се случи, което да е от 
компетенцията на борда,а текущите работи прокуриста си ги върши.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, приемате ли текста на г-н Тонев? Г-н Портних, приемате ли 

този текст? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз съм съгласен с формулировката на г-н Тонев. Това мисля, че е 

достатъчно предупредително към борда и смятам, че те ще го спазят.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен с формулировката на г-н Тонев, моля да 

гласува.  



Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

504-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна в качеството си на едноличен собственик на капитала на 
„Паркинги и гаражи” ЕАД взема решение дружеството да не извършва 
разпоредително-управленчески действия до следващото заседание на 
Общински съвет – Варна. 

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

предложението се приема. 
 
Процедура от д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да бъде изтеглена т. 3.1, 3.2, 3.3 – точките за ДКЦ “Чайка”, във 

връзка с негативния резултат по отношение на освобождаването от 
отговорност. Нашето предложение е каквото беше и предишното решение 
в комисията – да бъде представена до следващото заседание на Общински 
съвет, да се вземе решение до следващото заседание на Общински съвет да 
бъде представена оздравителна програма и антикризисна програма, която 
да разгледаме и тогава да вземем тези решения. Искам да бъдат изтеглени 
тези точки.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, категорично и ясно д-р Станев изчете точката касаеща 

отчета на ДКЦ “Чайка” да ... Д-р Станев, нали цялото дружество да се 
изтегли? Не само част от него, цялото. Колеги предложението на д-р 
Станев е да бъде изтеглена точката касаеща ДКЦ “Чайка” за следващата 
сесия, до която управителя на дружеството трябва да предостави 
оздравителна програма пред съветниците на комисия, тя да е одобрена и 
подкрепена и тогава да гледаме отчета на дружеството. Който е “за” 
предложението на д-р Станев, моля да гласува.  

 
529-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на управителя на Диагностично консултативен 
център “ЧАЙКА” ЕООД да представи в ПК “Собственост и стопанство” 
и ПК “Здравеопазване” преди следващото заседание на Общински съвет – 
Варна оздравителна и антикризисна програма. 

 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 2; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Надявам се г-н Джиков да си ги отбеляза. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз го обявих на микрофона – да бъде предоставена пред комисията 

одобрена, приета от съветниците. Не ме слушате нещо там на първия ред. 
Най-накрая г-н Джиков.  

 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Като начало искам да предложа процедура по гласуване анблок 
на следните решения, които са с еднакъв предмет. Това е предложение за 
решение 4 и 4.1; 7 и 7.1; 8, 8.1 и 8.2; 9 и 9.1; 12 и 12.1; 13 и 13.1. Като 
разбира се там където разглеждаме отчетите на общинските дружества 
анблок да разглеждаме цялото дружество, което е приемане на отчет, 
освобождаване на борда и избиране на контрольор. От отговорност, 
освобождаване от отговорност.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тава ли предлагате? 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Това предлагам, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения по предложението на г-н Джиков как 

да бъдат гласувани и кои точки анблок? Не виждам. Който е “за” 
предложението, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Точка първа.   
 



503-12. На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, във връзка с 
несъобразяване от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи” ЕАД с 
разпоредбата на чл.8, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества,  Общински съвет – Варна в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Паркинги и гаражи” ЕАД взема 
решение дружеството да прекрати участието си в  „Транспортен център за 
мобилност АД” КД, ЕИК 201637322. 

Възлага на Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи” ЕАД да 
предприеме необходимите действия за вписване на промяната на 
обстоятелствата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
От решението преди малко е изтеглена точка втора. Отиваме на 

точка трета.  
 
505-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка със 

сключване на Договор за пласиране на облигационна емисия от 18.05.2012 
г. между Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД и „ЕВРО-
ФИНАНС” АД в нарушение на разпоредбата на чл.13, ал.1, т.5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества,  Общински съвет 
– Варна в качеството си на едноличен собственик на капитала на  „Градски 
транспорт” ЕАД възлага на Съвета на директорите на „Градски транспорт” 
ЕАД да прекрати сключения Договор за пласиране на облигационна 
емисия от 18.05.2012 г. и да внесе доклад за предприетите действия във 
връзка с настоящото решение на следващото заседание на Общински съвет 
– Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Г-н Тонев, заповядайте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Като надявам се “Градски транспорт” да не скрият зад предходното 

решение, което им забранява всякакви сделки. В този случай да го 



изтълкуват, като изрично упълномощаване и искане на общинския съвет. И 
да го направят. Благодаря. Да не стане двузначно тълкувание, да се скриват 
зад предходното ни решение, дето им забранихме всякакви ... 

 
Добромир ДЖИКОВ 
За “Паркинги и гаражи” беше .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
То е за “Паркинги и гаражи”. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Сега сме за “Градски транспорт”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е за “Градски транспорт”. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Извинявам се изключително много. Конфузна ситуация. Защото 

останах с впечатление ... Без очилата съм, не го прочетох.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да Ви поканя тук да ми помагате и ще се освежите. Колеги, други 

мнения и съображения? Няма. Гласуваме предложението без изменение, 
както го внесе комисията.  

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

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващите предложения са 4 и 4.1, които гласувахме да се гласуват 

анблок. 
 
506-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

писма вх. № РД1200394ВН/03.05.2012 г. и вх. № РДП-1700(60)/10.05.2012 
г. и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 12003947ВН-
007/06.06.2012г., Общински съвет – Варна отменя свои Решения №№ 
3501-11 и 3502-11 от протокол № 36/10,11 и 18.08.2011 г. и Решение № 
3540-3 от протокол № 38/20.09.2011 г. 

506-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12003947ВН-007/06.06.2012г., Общински съвет – Варна 



приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 г.: 

Допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за 
учредяване на ограничени вещи права" в т.3.3 „Учредяване на безвъзмездно 
право на ползване" с имоти-частна общинска собственост, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2576, с площ 3 313 
кв.м- предмет на АОС № 6302/29.12.2010 г. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения? Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Преминаваме към проект за решение 4.2. 
 

507-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с № РД 12003947ВН-007/06.06.2012 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „СВЕТА 
МАРИНА” ЕАД-ВАРНА, със седалище и адрес на Управление: гр. Варна, 
област Варна, Община Варна, район Приморски, ул. „Христо Смирненски” 
№ 1, представлявано от доц. д-р Жанета Георгиева върху имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Смирненски”, 
подрайон: 23, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2576 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и шест), предмет на АОС 
6302/29.12.2010 г., целия с площ 3 313 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район „Приморски” в гр. Варна, одобрени със 
Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при. съседи:поземлен 
имот с идентификатор 10135.2555.18, поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2577, поземлен имот с идентификатор 10135.2555.330. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на МБАЛ „СВЕТА 
МАРИНА" ЕАД- Варна за срок от 10 (десет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаната част от имота. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Говорим за болница “Св. Марина” да 

й предоставим имоти. Владо Тонев ще ме подпомага след малко и ще 
влезем в ритъм. 

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

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Точка пет.  
 
508-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл.54 от ЗДС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12005634ВН/30.05.2012г., Общински съвет – Варна взема 
решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
ПИ 10135.5200.121 с площ 23832 кв.м. и ПИ 10135.5200.122 с площ 50913 
кв.м., съгласно одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на 
АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово”,  
изменени със Заповед № КД-14-03-936/10.04.2012 г. на Началник на СГКК 
– гр.Варна – предмет на акт за публична държавна собственост № 
0749/10.05.2004 г., за които в Министерството на отбраната е открита 
процедура по съставяне на нови АДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на Варненска област, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописаните недвижими 
имоти и сключване на договор с Областен управител на Варненска област, 
след решение на Министерски съвет на Република България. 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Някакви съображения колеги? Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Това е шесто.  
 



509-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78, ал.1 от ЗДС 
и във връзка с чл.114 а̧л.2 от ППЗДС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД 12004849ВН/17.05.2012г., Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да проведе процедура по деактуване на 
имот – частна държавна собственост по АДС № 7798/05.05.2011 г., 
представляващ ПИ 10135.2562.116 с площ 2598 кв.м. и административен 
адрес: гр.Варна, жк. “Чайка” № 98, съгласно одобрени със Заповед № РД-
18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален 
регистър на район „Приморски” в гр.Варна.  

Деактуването на имота – предмет на АДС № 7798/05.05.2011 г. да 
бъде в полза на Община Варна. След издаване на заповед на Областен 
управител на Варненска област за отписване на ПИ 10135.2562.116 от 
актовите книги за държавна собственост, за недвижимия имот да се 
състави акт за публична общинска собственост. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения колеги? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващите точки са по решението анблок – 7 и 7.1.  
 
510-12.  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 12004651ВН/15.05.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, с.о.”Ален мак”  и 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3533 с площ 
334 кв.м., предмет на АОС № 6817/06.02.2012г., в размер на 27 100 лв., без 
включен ДДС. 

510-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1, по реда на чл.83 и следващи 
от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД 12004651ВН/15.05.2012г.,  
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на  имот – частна общинска собственост, предмет 
на АОС №6817/06.02.2012г., находящ се в гр.Варна, с.о.”Ален мак”  и 



представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3533 с площ 
334 кв.м., при граници: поземлен имот с идентификатор 10135.2571.456, 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.924 и поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.925, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри за район „Приморски”, одобрени със заповед №РД-18-
92/14.10.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК и последно изменение 
за имота със заповед №КД-14-03-1164/09.05.2011г. на Началник на СГКК-
гр.Варна, при начална тръжна цена в размер на 27 100лв., като сделката не 
се облага с ДДС. 

Стъпка на наддаване в размер на 2 710лв., представляваща 10% от 
началната тръжна цена. 

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/ 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 за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 710лв., 
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 150лв., 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. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване, като въз 
основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения. Тръжните условия ги имате пред вас. 

Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващите три предложения са по решението да се гласуват анблок, 

това са 8, 8.1 и 8.2.  



511-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12005014ВН/21.05.2012г., Общински съвет –Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г”, приета с Решение №147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински съвет 
–Варна, както следва:Към 2.1 „Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС”, се добавя: 
№ Административен адрес и площ АОС 
1. ул. „ Генерал Георги Попов” № 17 

ПИ 10135.2554.319 и сгради с идентификатори 
10135.2554.319.1 и 10135.2554.319.2 

 
5994/16.12.2009 г. 

511-12-1.  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 12005014ВН/21.05.2012г., 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 имоти – 
частна общинска собственост, в размер на  102 530 лева, без  включен 
ДДС, както следва:  

СГРАДИ И ЗЕМЯ: 
-  жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.319.1 със застроена 

площ 25 кв.м.,  
-  сграда с идентификатор  10135.2554.319.2  със застроена площ 29 

кв.м.  
-  поземлен имот с идентификатор  10135.2554.319 с площ 96 кв.м. 
СГРАДИ И ЗЕМЯ: 
- жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.320.1 със застроена 

площ 50 кв.м., 
- селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2554.320.2 със 

застроена площ 10 кв.м., 
- гараж с идентификатор 10135.2554.320.3 със застроена площ 8 кв.м 
- Поземлен имот идентификатор 10135.2554.320 с площ 87 кв.м. 
511-12-2. 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” и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12005014ВН/21.05.2012г.,  Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имоти - частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Георги Попов” № 17 
представляващи: 

СГРАДИ И ЗЕМЯ: 



- жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.319.1 със застроена 
площ 25 кв.м.,  

- сграда с идентификатор  10135.2554.319.2  със застроена площ 29 
кв.м., 

- поземлен имот с идентификатор  10135.2554.319 с площ 96 кв.м, 
при граници: ПИ с идентификатор 10135.2554.318; ПИ с идентификатор 
10135.2554.321, ПИ с идентификатор 10135.2554.320, ПИ с идентификатор 
10135.2554.178, ПИ с идентификатор 10135.2554.177. 

СГРАДИ И ЗЕМЯ: 
- жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.320.1 със застроена 

площ 50 кв.м.,         
- селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2554.320.2  със 

застроена площ 10 кв.м. 
- гараж с идентификатор 10135.2554.320.3 със застроена площ 8 кв.м   
- Поземлен имот идентификатор 10135.2554.320 с площ 87 кв.м., при 

граници: ПИ с идентификатор 10135.2554.319; ПИ с идентификатор 
10135.2554.178, ПИ с идентификатор 10135.2554.177. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  102 530 лева, без  включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  10 253 
лева. 

За имотите има съставени актове за частна общинска собственост № 
5995/20.04.2010 г. и № 5994/16.12.2009 г. 

 
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/, 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 за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имотите; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 253 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  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Няма. 



Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 

 
Заповядайте.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващите два проекта за решение са също анблок – 9 и 9.1. 
 
512-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12003651ВН/27.04.2012г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2012 г.”, приета с Решение № 147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет, както следва: Към точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети 
за придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска 
собственост – продажба на общински жилища по райони, съгласно 
приложение № 1.  

512-12-1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
и чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, 
ал. 1, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12003651ВН/27.04.2012 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд “Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди “  във фонд  ”Жилища за продажба”,   и 
взема решение за продажба на общински жилища на лицата, съгласно 
приложение към настоящото решение.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Мнения, изказвания. Няма. Явно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми колеги, следващата точка десет касае решение за 

обявяване за публична общинска собственост на недвижими имоти, за 
целта за по-голяма оперативност ще ви изчитам само акта за частна 
общинска собственост и идентификатора на съответния имот. 
Приложенията го имате пред вас.  

 
513-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № Д 7-



9200/1481/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна обявява за публична 
общинска собственост недвижимите имоти, както следва:  

АЧОС № 6580/31.08.2011 г. за САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В 
СГРАДА  с идентификатор 10135.1508.202.2.79 с предназначение “За 
делова и административна дейност” със застроена площ 624,54 кв.м., 
заедно с покрита тераса със застроена площ 29,36 / кв.м., както и 11,3355 % 
ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на 
етаж 1 /първи/, при граници: на същия етаж няма; под обекта: няма; над 
обекта: 10135.1508.202.2.80. 

АЧОС № 6581/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.80 с предназначение “За делова и 
административна дейност” със застроена площ 659,49 кв.м., заедно с 
покрита тераса със застроена площ 17,52 кв.м., както и 11,9704 % ид.ч. от 
общите части и от правото на строеж, находящ се на етаж 2, при граници: 
на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1508.202.2.79; над обекта: 
10135.1508.202.2.3, 10135.1508.202.2.2, 10135.1508.202.2.1, 
10135.1508.202.2.6, 10135.1508.202.2.5, 10135.1508.202.2.4, 
10135.1508.202.2.81; 

АЧОС № 6582/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.81 с предназначение “За делова и 
административна дейност” със застроена площ 224,59  кв.м., както и 4,0765  
% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се 
на етаж 3, при граници на имота: на същия етаж: 10135.1508.202.2.3, 
10135.1508.202.2.4, под обекта: 10135.1508.202.2.80, над обекта: 
10135.1508.202.2.11, 10135.1508.202.2.10, 10135.202.2.9, 
10135.1508.202.2.13, 10135.1508.202.2.12. 

АЧОС №6583/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.30 с предназначение “За делова и 
административна дейност” със застроена площ 388,79 кв.м., заедно с 
тераса партер със застроена площ 22,43 кв.м., както и 7,0569  % ид. ч. от 
общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж -1 
/минус едно/-партер, при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.32, 
10135.1508.202.2.31, под обекта: 10135.1508.202.2.82, 10135.1508.202.2.78, 
10135.1508.202.2.77, 10135.1508.202.2.76, 10135.1508.202.2.75, 
10135.1508.202.2.72, 10135.1508.202.2.71, 10135.1508.202.2.70, 
10135.1508.202.2.69, 10135.1508.202.2.68, 10135.1508.202.2.67. 

АЧОС № 6584/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.82 с предназначение “За делова и 
административна дейност”  със застроена площ 34,85 кв.м., както и 0,6326  
% ид. ч. от общите части и от правото на строеж, находящ се на етаж -2 
етаж, при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.78, 
10135.1508.202.2.67, под обекта: 10135.1508.202.2.83, 10135.1508.202.2.63, 
10135.1508.202.2.65, над обекта: 10135.1508.202.2.30, 10135.1508.202.2.31. 



АЧОС № 6585/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.78 с предназначение “За склад” със 
застроена площ 3,56  кв. м., както и 0,0517 % ид. ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж -2 , при граници: на 
същия етаж: 10135.1508.202.2.82, под обекта: няма, над обекта: 
10135.1508.202.2.30. 

АЧОС № 6586/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.65 с предназначение "За склад" със 
застроена площ 4,15 кв.м., както и 0,0603 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж -3 ,при граници:на 
същия етаж:10135.1508.202.2.83, 10135.1508.202.2.64, под обекта: 
10135.1508.202.2.44, над обекта: 10135.1508.202.2.82, 10135.1508.202.2.67. 

АЧОС № 6587/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.66 с предназначение "Инфраструктурен 
обект в сграда" със застроена площ 38,42 кв.м., както и 0,5580 % ид.ч. от 
общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж -3 
/минус три/, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над 
обекта: няма. 

АЧОС № 6588/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  
с идентификатор 10135.1508.202.2.83 с предназначение "За делова и 
административна дейност" със застроена площ 29,74 кв.м., както и 0,5398 
% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на 
етаж -3 /минус три/, при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.63, 
10135.1508.202.2.64, 10135.1508.202.2.65, под обекта: 10135.1508.202.2.45, 
10135.1508.202.2.84, 10135.1508.202.2.42, над обекта: 10135.1508.202.2.67, 
10135.1508.202.2.82 

АЧОС № 6589/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.84 с предназначение "За делова и 
административна дейност" със застроена площ 31,93 кв.м., както и 0,5796 
% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на 
етаж-4 /минус четири/, при граници:на същия етаж: 
10135.1508.202.2.45,10135.1508.202.2.42,10135.1508.202.2.43,10135.1508.20
2.2.44, под обекта: няма, над обекта: 10135.1508.202.2.83. 

АЧОС № 6590/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.45 с предназначение "За склад" със 
застроена площ 17,95 кв.м., както и 0,2606 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж -4 /минус четири/, при 
граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.84, под обекта: няма, над обекта: 
10135.1508.202.2.83. 

АЧОС № 6591/31.08.2011 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.44 с предназначение "За склад" със 
застроена площ 4.15 кв.м. и Акт № 1 за поправка на АЧОС № 6591/ - 
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 



10135.1508.202.2.44 с предназначение "За склад" със застроена площ 4,15 
кв.м., както и 0,0603 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на 
строеж, находящ се на етаж -4 /минус четвърти/, при граници: на същия 
етаж 10135.1508.202.2.84, 10135.1508.202.2.43, под обекта:няма, над 
обекта: 10135.1508.202.2.65 

АЧОС № 6761/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.93 с площ 15,00 кв.м., заедно с 
маневрена площ 19,00 кв.м., както и 0,4937 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 2/минус две/, при 
граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.82, 10135.1508.202.2.67, под 
обекта: 10135.1508.202.2.83, 10135.1508.202.2.63, над обекта: 
10135.1508.202.2.30 

АЧОС № 6760/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.92 с площ 12,07 кв.м., заедно с 
маневрена площ 15,29 кв.м., както и 0,3973 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.41, 10135.1508.202.2.90, 
10135.1508.202.2.89, 10135.1508.202.2.91, 10135.1508.202.2.40, под обекта: 
няма, над обекта:10135.1508.202.2.62, 10135.1508.202.2.60 

АЧОС № 6759/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.91 с площ 12,02 кв.м., заедно с 
маневрена площ 12,02 кв.м., както и 0,3957 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.40, 10135.1508.202.2.41, 
10135.1508.202.2.92, 10135.1508.202.2.90, 10135.1508.202.2.89, под обекта: 
няма, над обекта: 10135.1508.202.2.61, 10135.1508.202.2.62, 
10135.1508.202.2.60, 10135.1508.202.2.59 

АЧОС № 6758/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.90  с площ 11,73 кв.м., заедно с 
маневрена площ 14,86 кв.м., както и 0,3861 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.92, 10135.1508.202.2.88, 
10135.1508.202.2.87, 10135.1508.202.2.89, 10135.1508.202.2.91, под обекта: 
няма, над обекта: 10135.1508.202..2.60, 10135.1505.202.2.58 

АЧОС № 6757/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.89  с площ 11,62  кв.м., заедно с 
маневрена площ 14,72 кв.м., както и 0,3826 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници:на същия етаж: 10135.1508.202.2.91, 10135.1508.202.2.92, 
10135.150.202.2.90, 10135.1508.202.2.88, 10135.1508.202.2.87, под обекта: 
няма, над обекта: 10135.1508.202.2.59, 10135.1508.202.2.60, 
10135.1508.202.2.58, 10135.1508.202.2.57 



АЧОС № 6756/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.88 с площ 12,76 кв.м., заедно с 
маневрена площ 16,16 кв.м., както и 0,4200 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници:на същия етаж: 10135.1508.202.2.90, 10135.1508.202.2.86, 
10135.1508.202.2.87, 10135.1508.202.2.89, под обекта: няма, над обекта: 
10135.1508.202.2.58, 10135.1508.202.2.56 

АЧОС № 6755/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.87 с площ 13,24 кв.м., заедно с 
маневрена площ 16,77 кв.м., както и 0,4358 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.89, 10135.1508.202.2.90, 
10135.1508.202.2.88, 10135.1508.202.2.86, 10135.1508.202.2.85, под обекта: 
няма, над обекта: 10135.1508.202.2.57, 10135.1508.202.2.58, 
10135.1508.202.2.56, 10135.1508.202.2.55 

АЧОС № 6753/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.85 с площ 12,15 кв.м., заедно с 
маневрена площ 15,39 кв.м., както и 0,3999 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.87, 10135.1508.202.2.86, под 
обекта: няма, над обекта: 10135.1508.202.2.55, 10135.1508.202.2.56, 
10135.1508.202.2.54, 10135.1508.202.2.53 

АЧОС № 6754/09.03.2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 
с идентификатор 10135.1508.202.2.86 с площ 13,12 кв.м., заедно с 
маневрена площ 16,62 кв.м., както и 0,4320 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, находящ се на етаж – 4/минус четири/, 
при граници: на същия етаж: 10135.1508.202.2.88, 10135.1508.202.2.85, 
10135.1508.202.2.87, под обекта: няма, над обекта: 10135.1508.202.2.56, 
10135.1508.202.2.54. 

 
Това е. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, изказвания? Няма. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Точка единадесета.  
 
514-12.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 



33947/19.03.2012г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 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  150 м2 идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.52.163 целия с площ 173 
м2, съгласно АОС № 6640/21.10.2011 г., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петко Напетов” № 62 в размер на 15 500 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1  м2 -103,33 лева на Георги Христов Димитров. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
По решение следващите два проекта са анблок.  
 
515-12.   На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2, предл. 

2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.36, ал.1, т.1 Закона за общинската 
собственост и чл.33, пр.1 от НРПУРОИ, а именно: прекратяване на 
съсобственост, чрез извършване на доброволна делба с Община Варна 
върху поземлени имоти с идентификатори 10135.2575.1472 и 
10135.2575.1474, кв. Виница, гр.Варна, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 23054/16.03.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарните оценки изготвени от оценител на имоти, с които са 
определени пазарните стойности съответно: 

1. На ПИ10135.2575.1472 в размер на 76653,00 лева без начислен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 102.07лева. 

За 15,00 кв.м. ид.ч. от имота е съставен акт за частна общинска 
собственост № 6852/27.02.2012 г. 

2. На ПИ10135.2575.1474 в размер на 28890,00 лева без начислен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 85,47лева. 

За 296,00 кв.м. ид.ч. от имота е съставен акт за частна общинска 
собственост №5739/30.07.2009 г. 

515-12-1. 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 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 № ЗАО 23054/16.03.2012г., Общински съвет-
Варна реши да се извърши подялба на имотите ПИ 10135.2575.1472 и 
ПИ10135.2575.1574 чрез доброволна делба при следните условия: 

1. Прекратява се съсобствеността между Община Варна и Мария 
Тодорова Янева и Димитър Тодоров Димитров върху поземлен имот 
10135.2575.1472 като Мария Тодорова Янева и Димитър Тодоров 
Димитров придобиват в дял и стават изключителни собственици на 
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1472 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район „Приморски”, гр.Варна, с площ 751,00 
кв.м., при съседи: поземлени имоти 10135.2575.1628, 10135.2575.717, 
10135.2575.1452, 10135.2575.1474,10135.2575.713, идентичен с УПИ Х-991, 
кв.2, по плана на кв. Виница. 

2. Прекратява се съсобствеността между Община Варна, Мария 
Тодорова Янева и Димитър Тодоров Димитров  и Радка Маринова Душева 
върху поземлен имот 10135.2575.1474 като Община Варна придобива в дял 
и става изключителен собственик на поземлен имот с идентификатор 
10135.2575.1474 по кадастралната карта и кадастралните регистри на район 
„Приморски”, гр.Варна, с площ 338,00 кв.м., при съседи: поземлени имоти 
10135.2575.1475, 10135.2575.717, 10135.2575.1452,10135.2575.1472, 
10135.2575.713, идентичен с УПИ ХІ- "за трафопост", кв.2, по плана на кв. 
Виница. 

3. За уравняване на дяловете, съделителите си дължат суми както 
следва: 

3.1. Мария Тодорова Янева и Димитър Тодоров Димитров следва да 
заплатят на Община Варна пазарната стойност на 1 кв.м.(разликата между 
15 кв.м.ид.ч. от ПИ №10135.2575.1472, които те придобиват от общината и 
14 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.1474, които общината придобива от Мария 
Тодорова Янева и Димитър Тодоров Димитров), по одобрената с решение 
по т.1.1. пазарна оценка. 

3.2. Община Варна дължи на Радка Маринова Душева пазарната 
стойност на 28 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.1474, които Община Варна 
придобива в собственост, по одобрената по т.1.2. пазарна оценка. 

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.1 от Закона за общинската собственост. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 



Добромир ДЖИКОВ 
Следващите две точки са също анблок по решение от началото на 

докладването.  
 
516-12.  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 20972/11.06.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
368 м2 ид. части от  Поземлен имот с идентификатор  ПИ 10135.2559.3, 
целия с площ 2 876 м2, с административен адрес, гр. Варна, ул. „Мир” № 
1, в размер на  127 900 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без 
ДДС на 1 м2 възлизащ на 347,55 лева. 

516-12-1.  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 
20972/11.06.2012г., Общински съвет - Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна  
„МЕДИКО ИНВЕСТ” АД, НДР № 1033135633 и БУЛСТАТ № 
103548907, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Илинден”  
№ 33, ет. 4, вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 32, том 
200, стр. 147, по фирмено дело № 2131/2000 г. на ВОС – фирмено 
отделение, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Мир” № 1, представляващ  368 м2 
ид. части от Поземлен имот с идентификатор  10135.2559.3 целия с площ 
2 876 м2, при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2559.249, ПИ с 
идентификатор 10135.2559.34, ПИ с идентификатор 10135.2559.2 на 
съсобственика „МЕДИКО ИНВЕСТ” АД. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6547/2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 127 900 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. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
 



Добромир ДЖИКОВ 
Следващите проекти за решения са приемане на годишните 

финансови отчети на общинските дружества по решението от началото, 
всяко едно дружество анблок. Ще ви ги зачета.  

 
517-12.  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 “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2011 г. 

517-12-1. 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 Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

517-12-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично консултативен център “ Свети Иван Рилски”– 
Аспарухово - Варна” ЕООД д-р Росен Русев за периода от 01.01.2011 г. 
до 31.12.2011 г. 

517-12-3.  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 АДВАЙС” ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на “Диагностично консултативен център “Свети Иван 
Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2012 г. 

  
Владимир ТОНЕВ 
Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващото общинско дружество “Жилфонд”. 
 
518-12.  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 одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД – Варна, ЕИК 813109281, за 
2011 г.  

518-12-1. 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 инж. Станислав Петров Антонов – управител на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2011 г.  

518-12-2.  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 “ Жилфонд” ЕООД - Варна Жеко Маринов 
Георгиев за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Мнения, съображения, изказвания? Няма. Поименно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващия проект за решение касае “Паркинги и гаражи” – Варна. 
 
519-12. 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 “Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, ЕИК 200472647, за 2011 г.  

519-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна не освобождава от отговорност членовете 
на Съвета на директорите на “ Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в 
състав: Сиана Нинова Мавродинова-Ангелова, Януарий Марков Вичев и 
Поли Стаменова Стоянова, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

519-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Нонева – управител на 
“ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “ Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2012 г. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Изказвания, мнения? Няма. Заповядайте, д-р Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
На предното заседание на общинския съвет аз направих изказване 

във връзка с освобождаването и не освобождаването на този конкретно 
борд на директорите. Направих си така труда да говоря с Сияна 
Мавродинова. Всъщност за 2011 г., това което го имах като така сведения, 
като информация – за 2011 г. тези хора не са били дори повикани веднъж, 
не са се разписвали никъде и за целия период на мандата им не са 
получили една стотинка. Всъщност някъде другаде е заровено кучето и не 
виждам защо този борд, който направи доста хубаво неща в кавички за 



варненци и за синята зона, и с постоянните си скандали навежда хора, 
които нямат никакво отношение към собствените им прегрешения. Така че 
аз ще гласувам против това предложение и тези хора, които реално не са 
получили нито стотинка, нито са били викани от така да се каже, като от 
борда на директорите, да не носят отговорност за нещо, което не са 
направили. Така че призовавам и другите общински съветници да 
освободим този борд, а да поискаме от сега действащия борд за сегашните 
им действия, които определено скандализираха цяла Варна. Благодаря за 
вниманието. Моето предложение е да освободим за 2011 г. точно този 
борд.  

 
Добромир ДЖИКОВ 
Предложението е “не освобождава”. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. Предложението на комисията е “не освобождаване”, а моето е 

изказване във връзка със освобождаване точно на този борд. С 
основанието, че те не са се събирали нито веднъж, не са се разписвали 
никъде и не са получили нито стотинка за тази си дейност. Това е моето 
предложение.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ 
Като общински съветник и като юрист се учудвам от това, което 

казва колегата. И във връзка с това предлагам общинския съвет да даде 
един отчет пред Община Варна, пред гражданите на Община Варна 
всъщност какво е свършил “Паркинги и гаражи”. Тъй като аз присъствах в 
тази зала на отчета на това дружество и бях много учуден, когато разбрах, 
че фонд работна заплата е малко над 50 % от приходите, което всеки човек 
занимаващ се със стопанска дейност нали най-малкото ще настръхне. Още 
повече, когато разбрах, че всъщност заплатите се раздават, когато 
дружеството не извършва само дейността си, а 90 % от активите са 
отдадени под наем. Затова мисля, че е крайно време на варненци да стане 
ясно какво са правили тези хора още повече пък, ако цяла година не са 
взимали никакви решение, значи остава да видим кой е взимал тези 
решения и защо всъщност едно дружество с никаква дейност има 
прокурист, когато има трима члена съвет на директорите. Въобще всичко 
тука е много интересно в това дружество, затова предлагам една комисия – 
тя да бъде подобна на вчерашната, която предложихме с трима човека от 
мнозинството, всъщност от групата на ГЕРБ, по един човек от останалите 
групи и двама човека от Община Варна. за да видим, за какво става дума в 



това дружество. Борд на директорите, който не освобождаваме от 
отговорност, който всъщност не е взел никакво решение. има ли нещо 
такова или няма такова нещо. И въобще с, да не забравяме листовките за 
синя зона октомври месец, септември месец миналата година и след това 
одитора казал – а бе прави се там някакви разходи за реклама, ама са 
давани пари на ръка, затова не мога да ги заверя.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря Ви, г-н Недков. Други изказвания има ли? Аз ще се 

изкажа, ако ми позволите. Г-н Бояджиев, учудваме това, което поискахте, 
защото задължението на борда на директорите съгласно и решенията на 
Общински съвет, които сме ги правили, те са нашите правомощници, 
които контролират дружеството. Как контролират, като не се събират? То 
няма кой да ги събере, трябва сами да се съберат. ... Така. И даже .. 
Секунда. Те са сложени да управляват и да контролират, защото там има 
или прокурист или изпълнителен директор – едно от двете винаги има. Те 
трябва да контролират неговата дейност и да управляват от името на нас, 
Общинския съвет, които сме ги избрали. Значи те не са си свършили 
основаната работа, за която сме ги избрали и да искаме да ги 
освобождаваме от отговорност. Няма логика, г-н Бояджиев в тая работа. 
предлагам Ви да си изтеглите предложението. Те са били, вярно не са 
взели пари, но не са свършили нищо и вероятно тия хауси накрая е в 
резултат на тяхната безотговорност, че не са си свършили  работата, както 
трябва. Затова аз лично съм против да ги освобождаваме от отговорност.  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Отново искам да кажа следното. Значи тези хора, които бяха 

цитирани поименно реално не са изпълнявали правомощията си, някой 
друг е взимал решения. И на мен ми е много интересно кой го е направил, 
затова абсолютно подкрепям идеята на г-н Недков  да си направим 
комисия и да се разчопли в крайна сметка какво е станало там. Твърдя, че 
конкретно Сияна Мавродинова –Ангелова нито една стотинка не е взела, 
никой не я викал, защото там има и председател на борда, а тя не е такъв. В 
края на краищата председателя на борда свиква съвещанието на 
бордоваците, така да се каже. И наистина странно е съществуванието на 
това дружество. Така че аз не искам да хвърлям вината върху хора, които 
въобще не знаят какво е станало. Затова наистина подкрепям мнението на 
г-н Недков да се направи анкетна комисия, която да проучи какво е 
ставало. Защото отново казвам, тези скандални решения и действия, които 
станаха 2011 г. не са взимани от този борд.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Те са нямали друг.  



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Кой е взимал решения в края на краищата, на базата на решения на 

борда нали се взимат управленчески решения. Нали така? Като не са се 
събирали, значи някой друг ги е взимал решенията. Нека да си носи 
отговорността този, който е взимал решенията реално.  

 
Янко СТАНЕВ 
Имам процедура за гласуване. Всичко е ясно, разбирам това, което 

казва д-р Бояджиев. Бих приел дори, че е истина, но ако аз съм член на 
борд и имам такъв проблем, бих си дал оставката, първо. Второ, бих 
изпратил сигнал до принципала и трето няма да се оправдавам с това, че 
някой ме стиска, натиска и туй – онуй, защото тогава не е трябвало да 
приема да бъде член на борда. Затова процедурно г-н председателстващ, 
предлагам да гласуваме не освобождаването им от отговорност. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря Ви, г-н Станев. Нямаше повече изказвания преди 

започване на процедурата, в режим на процедура. Предлагам да гласуваме 
предложението на Янко Станев и да преминем към гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, режим на гласуване. Гласуването е поименно. ... Имаме 

прочетено предложение, всички го чухте от г-н Джиков, където се избра 
какво приемаме, какво не приемаме и не освобождаването на борда на 
директорите. И като приключим с това решение, което е в точката – г-н 
Недков, като си го формулира, като предложение за гласуване, ще го 
гласуваме и него. Точката така или иначе не е затворена. Има нещо 
прочетено, което да го гласуваме.  

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

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-н Бояджиев – обяснение на отрицателен вот.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Отрицателен вот, да. Мисля, че тука се подготвя подобна на 

вчерашната сценка, някой друг да обере така пешкира за управленски 
решения и наслагване така да се каже на управленски грешки. Така че 
много държа все пак да се изпълним до край ролята, като общински 
съветници и да гласуваме по съвест. Нека да се разбере кой наистина е 
взимал в това дружество реално решенията и на кого се дължат тези така 



скандални действия от страна на ръководството на сегашните, говорим 
ръководства на “Паркинги и гаражи”. Както прокуриста, така и борда на 
директорите. Благодаря ви за вниманието.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Недков, винаги можете да внесете това предложение. Аз ви 

предлагам, понеже сме на сесия, да го внесете писмено с предложението си 
в комисията. Това не е пожарно нещо – борда няма да избяга. ... И даже и 
без решение на общинския съвет или на следващия Общински съвет да го 
вземем. Заповядайте, имате думата.  

 
Николай НЕДКОВ 
Аз по процедура предложих да вземем едно допълващо решение, 

защото мене ми е много чудно това дружество първо защо е създадено. 
Нали мога да питам предния Общински съвет как е създал някакво 
дружество, че и акционерно дружество за нещо, което един едноличен 
търговец щеше да го върши много по-добре. Да даде девет паркинга под 
наем. Затова искам варненци да разберат въобще това дружество трябва ли 
да съществува, да се държи борд на директори трима човека и защо тези 
трима човека заблуждават, тес ли са – предните ли са? Че как те не били 
правили листовки, че чак от общината опровергаваха, че не са техни 
листовките, а сега не искат да покажат фактурата, защото са я скрили. 
Сякаш варненци това нещо не го знаят. И защо общинския съвет трябва да 
крие от варненци, а напротив – общинския съвет е избран от варненци и 
затова ние трябва да им помагаме да разберат това, което те трябва да 
знаят. Затова предлагам да създадем една такава комисия с трима от 
групата на ГЕРБ, по един човек от останалите групи и двама човека от 
администрацията, от всяка останала група. Едно докладче от три страници 
ще ни стане съвсем ясно – на следващата сесия може и да разформироваме 
дружеството.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте, г-н Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Абсолютно подкрепям. В края на краищата, като не освобождаваме 

един борд от отговорност трябва да се разбере какво става в нашето 
дружество. Дали те конкретно наистина носят вината. Така че наистина 
трябва да вземем такова решение. Пледирам към това нещо имайки 
конкретни основания за това си желание. Крайно време е нещата да се 
казват с истинските им имена. Благодаря. И затова и моите колеги между 
другото – да не освободим , но нека все пак да разберем реално чия е 
вината там.  



Владимир ТОНЕВ 
Има още изказвания. Г-н Липчев. Г-н Липчев, ако не е на микрофон 

няма нищо да се запише. ..   
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, абсолютно логично е, след като не освободихме от 

отговорност - включително и аз гласувах за не освобождаването от 
отговорност на един борд да приемем, че трябва да установим причините 
защо този борд е постигнал тези лоши резултати. Значи, ако бяхме го 
освободили тогава да, няма смисъл от комисия или група. Но след като не 
го освобождаваме, това е съвсем логично решение, което би следвало. Да 
приемем, да. Благодаря ви. Разбира се, не става въпрос за някакви 
разследвания, но ... 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, други изказвания и предложения? Заповядайте, г-н 

Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Вчера имахме 

подобно гласуване и имаме вече един така оформен прецедент, затова 
предлагам да прекратим обсъждането и да преминем в режим на гласуване, 
всъщност да гласуваме предложението на Николай Недков.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, постъпило е процедурно предложение, предлагам да 

преминем към гласуване. Гласуването е обикновено. На основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна създава работна група в състав: трима 
души от групата на ГЕРБ, по един от всяка останала група на общинския 
съвет и двама човека от администрацията по разпореждане на г-н 
Йорданов, кмета на гр. Варна с цел ... Дайте си формулировката, г-н 
Недков.  

 
Николай НЕДКОВ 
Изследване на дейността на дружеството и конкретно действията на 

борда, на бордовете на директорите от основаването на дружеството до 
сега.  

 
Владимир ТОНЕВ 
И ... 
 
 



Николай НЕДКОВ 
Няколко години те нищо не са правили – освен договори за наем два 

и толкоз. Да го повторя ли?  
 
Владимир ТОНЕВ 
И какво да направят после? Доклад ли да направят? На кого да се 

отчетат?  
 
Николай НЕДКОВ 
Доклад пред общинския съвет. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Срок?  
 
Николай НЕДКОВ 
До следващата сесия мисля, че едномесечен срок е достатъчен.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря. Записа ... Но .. Колеги, в нашия правилник по принцип 

работната група е със срок на действие до три месеца. Може би трудно ще 
се организира тази група – кмета трябва да назначи, един такъв прибързан 
срок вероятно само ще претупа нещата. 

 
Николай НЕДКОВ 
Съгласен съм. На следващата сесия, която е за септември мисля, че 

до тогава може да стане. Защото по-рано то няма и смисъл. До следващата 
сесия на Общински съвет.  

 
Владимир ТОНЕВ 
До септемврийската сесия на Общински съвет. 
 
Николай НЕДКОВ 
Да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре. Разбрахме. ...  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Само не разбрах – за един борд ли става въпрос или ... 
 
................ 
За всички до сега ... 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
До сега? .... 
 
................ 
Те са два – три борда ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги ...  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Значи колеги, предложението би трябвало да се конкретизира за 

борда, който не освободихме от отговорност. Говорим за предния. Това е 
моето предложение.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, има две предложения. Предлагам да гласуваме първо 

работната група по принцип, защото ако тя не получи мнозинство няма 
нужда да коментираме за кои бордове и след това ще допълним дали става 
въпрос за борда от 2011 г. или за всички бордове. Колеги, който е съгласен 
със създаването на такава работна група, моля да гласува.  

 
520-12. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна създава Работна група с цел проверка на 
дейността на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав: трима 
общински съветника представители на ПП “ГЕРБ”, по един общински 
съветник представител от всяка политическа група и двама представители 
от администрацията. Работната група следва да представи отчет на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна, което ще се проведе 
през месец септември. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 8, 

предложението се приема. 
 
За предложението се изискваше обикновено мнозинство от 

присъстващите в сградата. Благодаря ви. ... Ако направите писмено 
предложение да приемем .. Колеги, имаме две предложения. Дали да се 
разследва само последния борд от 2011 г., който не освободихме или и 
предходните бордове, които вече ги освободихме от отговорност. 
Последното предложение би следвало да се гласува първо, а то беше 
предложението на г-н Липчев да се разследва само последния борд. 
Заповядайте господине, ние сме в режим на гласуване. 



Николай НЕДКОВ 
Само за едно уточнение. Не последния, не единия борд или двата, аз 

казах всичките бордове, защото скандалните решения на това дружество 
не са само от този, който не освободихме от отговорност, а и на настоящия 
през тази година. Защото знаем, че синята зона нали ни боде от, не само от 
миналата година, но и от тази година.  

 
Владимир ТОНЕВ 
На тази ... 
 
Николай НЕДКОВ 
Затова предложението ми е освен това дейността на дружеството е 

толкова огромна, че това дали ще разглеждаме за една или три борда, 
просто ще ни коства още половин ден.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Това са само допълващи мотиви на това, което беше Вашето 

предложение. Така или иначе има две предложения, трябва да ги гласуваме 
и двете. ... Това е Вашето, но г-н Липчев каза само за борда за 2011 г. и 
понеже е второ, гласуваме в момента предложението на г-н Липчев – 
комисията да се занимава само с 2011 г. ... Да. Колеги, който в съгласен с 
предложението срока на действие, който ще обследва комисията да е 
борда, който не освободихме за периода му 2011 г., моля да гласува. ... На 
Липчев – 2011 г. ... Колеги, гласуването е оспорено. ... Вижте сега бе ... 
Така и какво да правим, като е оспорено гласуването? ... А кой оспори 
гласуването? ..  

 
Добромир ДЖИКОВ 
Може ли ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Значи, г-н Липчев, ако трябва да гледаме по процедурата, която е по 

нашия правилник ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Оспорвам гласуването. На микрофона. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли да се доизясним какво трябва да кажете? Имаме два начина 

за оспорване на гласуването – едното е заради сбъркана процедура, 
другото е за резултата. Какво точно оспорвате, бихте ли изяснили? .... Г-н 
Джиков ... 

 



Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, искам в предвид обема на точките 

от комисията по “Собственост и стопанство”, предлагам увеличение на 
работния ден. С един час. За да имаме възможност да приключим, да.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Е ми, колеги чуйте – може да оспорите едно обикновено гласуване. 

Дайте ми възможност, да го обявя. ..... Така. Поради настъпилия хаос 
квесторите не можаха да кажат какво е. така или иначе, като гледам масата 
отива към предложението на г-н Недков, г-н Липчев. Предлагам да си 
минем с обикновеното мнозинство – ще я има групата и да си оттеглите 
предложението, много време губим. ... Не го оттегляте. Поименно 
гласуване за предложението на г-н Липчев, само за 2011 г. .... Добре. ... 
Иди, Липчев ще ти обясни.     

 
Резултати от гласуването: за – 2; против - 5; въздържали се – 28; 

отсъстващи - 16, предложението не се приема. 
 
Предлагам ви да гласуваме явно, обикновено предложението на г-н 

Недков за проверка на дружеството за целия период от време, от както е 
създадено до сега. Това ли беше Вашето предложение? Благодаря.  

 
Добромир ДЖИКОВ 
Г-н председателстващ, аз имах предложение също за работното 

време.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Джиков също имаше решение за работното време. Заповядайте.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Предлагам да удължим ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли ... 
 
Добромир ДЖИКОВ 
... работното време с един час.  
Владимир ТОНЕВ 
... да гласуваме него с предимство, защото след една минута няма да 

имаме право да го гласуваме, затова ще гласуваме предложението. Колеги, 
който е “за” продължаване на работното време с .... 

 
 



Добромир ДЖИКОВ 
Един час. 
 
Владимир ТОНЕВ 
С един час, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Да гласуваме ли и 10 стотинки допълнително към надника? Колеги, 

гласуваме предложението на г-н Недков за пак да го повторя, от датата на 
създаване на дружеството до сега за проверка на работата на 
управляващите им органи, т.е. на борда на директорите. Който е “за”, моля 
да гласува.  

 
520-12-1. Проверката да бъде за период от създаване на дружеството 

“Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД до настоящия момент. 
 
Резултати от гласуването: за – 19; против - 0; въздържали се – 11, 

предложението се приема. 
 
Г-н Джиков, следващото предложение.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Проект за решение 15. 
 
521-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 8 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД 11-9200/388/13.12.2011 г. 
и положително становище от ПЩ „Култура и духовно развитие” с № РД 
11-9200/388/29.02.2012г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
предоставен за безвъзмездно управление на:  

•••• Градска художествена галерия - Варна представлявана от 
Ванко Урумов-Директор, част от имот - публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул.  “Любен Каравелов” № 1, 3 - ти п.р., кв. 709, 
УПИ III –“ за худ. Галерия”, представляващ земя с площ 3 180 кв.м. и 
масивна двуетажна сграда със застроена площ 1 236 кв.м., състояща се от:  

- I-ви етаж със застроена площ 1 236 кв.м.: фоайе, коридори, пет 
изложбени зали (без зали № 1, 2а и 3а), два склада, бюфет, два санитарни 
възела;  

- II-ри етаж със застроена площ 1 202 кв.м.: коридор с централно 
стълбище, осем изложбени зали, две канцеларии, склад и тоалет. 



• Галерия за графично изкуство-Варна представлявана от 
Венцеслав Антонов-Директор, част от имот - публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Любен Каравелов” № 1, 3-ти 
п.р., кв. 709, УПИ III- “ за худ. Галерия”, представляваща зали № 1, 2а и 3а 
на първи етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ 1 236 кв.м.  

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС 
№1849/21.07.2000 г.  

Безвъзмездното управление се учредява на Градска художествена 
галерия - Варна и Галерия за графично изкуство - Варна за срок от 10 
(десет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление на Градска 
художествена галерия - Варна и Галерия за графично изкуство - Варна, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имали мнения и съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми колеги, следващия проект за решение е свързан с 

годишния доклад за дейността на “Спортен комплекс – Варна” от там 
представителя на общинския съвет, г-жа Софрониева. Всички разполагате 
с този годишен доклад. 

 
522-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 

приема доклада на представителя на Община Варна – Валентина Вичева 
Софрониева от участието й в Общото събрание на акционерите на 
“СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, проведено на 31.05.2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Въпроси по доклада колеги? Няма. който е съгласен с така 

предложения проект за решение, моля да гласува.  
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 



Добромир ДЖИКОВ 
Преминаваме към допълнителното предложение на г-жа Софрониева 

– разглеждане и приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2011 г., за още две общински дружества. По същия 
начин първо е “Ученическо и столово хранене”, ще прочета анблок всичко, 
което касае това дружество.  

 
523-12. 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 “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2011 г.  

523-12-1. 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 “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Румен Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев и Станислав Темелков 
Димитров за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.   

523-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Съображения по прочетените проекти за решение. Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Следващото дружество е “Дезинфекционна станция”. 
 
524-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, и 
годишен доклад за дейността на “Дезинфекционна станция” ЕООД, за 
2011 г. 

524-12-1. 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 Николай Райчев – управител на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД за 2011 г. 

524-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на 



“Дезинфекционна станция” ЕООД Максим Николов Иванов за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения тук? Не виждам.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
 Заповядайте. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
 
525-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 

от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12004212ВН-002/05.06.2012г., Общински съвет – Варна изменя 
Правилника за работа на Общинско предприятие „ДДД” – Варна, 
приет с Решение № 422-16 по Протокол № 7/16 и 17.05.2012 г., като в чл. 
21 и чл. 23 вместо „директора на дирекция „Здравно развитие„ да се чете 
„директора на дирекция „Социални дейности и здравно развитие”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения по въпроса? Не виждам. Колеги, който е съгласен с така 

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

предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
 
526-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД и докладна записка от Любчо Любчев – управител на 
„Обреди” ЕООД – Варна с № ОС 12000561ВН/17.05.2012г., Общински 
съвет - Варна разрешава на „Обреди" ЕООД - Варна след направена оценка 
от лицензиран оценител да обяви за продажба специализиран автомобил 
/катафалка/ с марка „Мерцедес” и регистрационен № В 26 67 КК. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма.  
 



Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 11, предложението се приема. 

 
Следващото. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 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 писмо от 
Димитър Енчев – Председател на Съвета на Директорите на “ Общинска 
охранителна фирма” ЕАД - Варна с № ОС 12000012ВН/05.03.2012г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на “Общинска охранителна фирма” 
ЕАД - Варна: 

••••  да проведе търг за продажба на ДМА – два броя леки автомобили: 
ВАЗ 21214 с ДНК В 23 - 88 КА и ВАЗ 21214 с ДНК В 23 - 89 КА, по оценка 
изготвена от лицензиран експерт оценител. 

•••• да закупят два леки автомобила в добро техническо състояние 
втора употреба, за Групите за бързо реагиране. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н председател, тъй като бях възпрепятстван – не можах 

да присъствам на комисията по “Собственост и стопанство”, когато е 
взето това решение, имам един въпрос. На каква стойност ще бъдат 
автомобилите, които трябва да закупят – тези два автомобила, защото 
малко преди това коментирахме, че трябва нещо да се случи с това, тази 
“Общинска хранителна фирма”. Затова ме интересува какви средства ще 
изразходват за закупуването на тези автомобили. Беше ли коментирано и 
ако е коментирано – постави ли се някаква граница, някакъв таван на тази 
сума за всеки един от автомобилите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Можете ли да отговорите? 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Не беше коментирана горна граница на цената на закупуване на 

нови автомобили.  
 
 
 



Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз затова смятам, че е редно да поставим или ние някаква граница, 

или да ни представят събраните оферти и след това да вземем такова 
решение за закупуване на такива автомобили.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение правите г-н Василев, нали така? Колеги, 

заслушахте процедурното предложение на г-н Андрей Василев за 
допълване на проекта за решение, в който към втората точка да се добави 
текст там, където пише .. Андрей слушаш, нали? Да закупят два леки 
автомобила в добро техническо състояние втора употреба за групите за 
бързо реагиране след, като бъдат представени пред Общински съвет – 
Варна оферти и конкретни параметри за закупуването на автомобилите. 

 
Добромир ДЖИКОВ 
След одобрение. След одобрение. ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Общински съвет ... 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Комисията по “Собственост и стопанство”.  
 
Николай НЕДКОВ 
Аз мисля, че общинския съвет започва да се занимава едва ли не с 

габърките и топлийките. ... Те дет са ги гледали тези автомобили са 
изхарчили много повече. До сега да .. За тез автомобили трябваше, щяха 
два – три автомобили само за резервни части, с парите дет са дали за тез 
боклуци.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има процедурно ... Процедурното предложение на г-н 

Андрей Василев, което ще гласуваме е да бъде преди да закупят леките 
автомобили да предоставят пред комисията по “Собственост и 
стопанство” конкретни параметри за одобрение. Колеги, който е съгласен 
с процедурното предложение на г-н Андрей Василев за допълване на 
проекта за решение, моля да гласува.  

     
527-12-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на управителя на “Общинска охранителна фирма” 
ЕАД – Варна преди закупуването на автомобилите да представи пред ПК 
“Собственост и стопанство” оферти и конкретни параметри за одобрение. 

 



Резултати от гласуването: за – 23; против - 0; въздържали се – 12, 
предложението се приема. 

 
Да ви го изчетем ли отново проекта за решение или го помните? 

Колеги, гласуваме допълнения проект за решение. 
527-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 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 
писмо от Димитър Енчев – Председател на Съвета на Директорите на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД - Варна с № ОС 
12000012ВН/05.03.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД - Варна: 

••••  да проведе търг за продажба на ДМА – два броя леки автомобили: 
ВАЗ 21214 с ДНК В 23 - 88 КА и ВАЗ 21214 с ДНК В 23 - 89 КА, по оценка 
изготвена от лицензиран експерт оценител. 

•••• да закупят два леки автомобила в добро техническо състояние 
втора употреба, за Групите за бързо реагиране. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Последното решение от комисията по “Собственост и стопанство”. 
 
528-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ РД 12005162ВН-007/04.07.2012 г., Общински 
съвет – Варна учредява възмездно право на ползване на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Варна, 
бул. „Съборни” № 19А, ЕИК 200472647, 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 
преддверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС № 
430/02.06.1997 г. 

Възмездното право на ползване се учредява на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД за срок  от 5 (пет) години, като имота не трябва да 
бъде преотдаван под каквато и да е форма на трети лица.   



Месечната наемна цена се определя на 265,40 лв. с включен ДДС, 
определена съгласно “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 издаването на заповед и 
сключването на договор за възмездно право на ползване върху описаната 
част от имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Поиска г-н Тонев, заповядайте. След това г-н 

Недков. Павел Христов подава сигнал, да се готвят.  
 

Владимир ТОНЕВ 
Колеги, за конкретното помещение имаме и една жалба от 

предходните наематели, защото “Паркинги и гаражи” около двадесет и 
някой си април се само настаниха без това да му е дадено да го ползва, 
защото имали решение за безвъзмездно даване на тях от комисията по 
“Собственост”. На решението на сесията предходната сесия трябваше да 
събере 34 гласа, не ги събра и сега пак влиза за “Паркинги и гаражи”, които 
продължават и в момента да го ползват, като са се само настанили и го 
ползват незаконно. ... Това е фактическата обстановка. В другата 
обстановка, че не е ясно – както каза г-н Портних, какво ще става изобщо с 
това дружество. В контекста на приказките, които каза г-н Недков, че в 
момента това едно дружество, което само преотдава това, което му е дадено 
да управлява и да стопанисва. И предвид това, че синя зона не е ясно кога 
ще има, предлагам да не подкрепим това решение сега, а да го изтеглим и 
да го решим след като решим какво ще правим с “Паркинги и гаражи”. И 
към днешния момент въпросното помещение да го напуснат, а те го ползват 
незаконно, неправомерно, да се приберат в размера на имоти, които са му 
дадени под наем. Очевидно .. Пардон, дадени безвъзмездно и където 
предходните четири години се е помещавало дружеството, а то не му трябва 
и по-голяма площ. Затова, процедурно предложение правим да го изтеглим 
от гласуване, ако остане за гласуване – ние ще гласуваме “против”. 
Благодаря ви. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 
Запомнете процедурното колеги, има две заявки зададени, трябва да 

ги изслушаме. Г-н Недков.  
 

Николай НЕДКОВ 
Моето предложение беше само да нямат право да го преотдават. ... 

Моля? Е ми, ако не им трябва, тогава да не им го даваме под наем на тях. ... 
Моля? 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Вашето предложение евентуално за допълване, ако не мине това ... 
 
Николай НЕДКОВ 
Не, нормално е когато даваме под наем един имот ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Да допълним проекта да не го преотдават ... 
 
Николай НЕДКОВ 
Да го ползват, защото като нямат нужда ще го дадем на търг на някой 

друг да даде повече пари.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах предложението. Г-н Павел Христов. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Моето беше идентично с на г-н Недков.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря ви. Колеги, гласуваме предложението на г-н Владимир 

Тонев, който предложи точката да бъде изтеглена от дневния ред. Кратко и 
ясно, нали така Владо? Колеги, който е “за” предложението на г-н Тонев, 
моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 5; въздържали се – 21, 
предложението не се приема. 

 

Следващото предложение процедурно е на г-н Николай Недков, към 
проекта за решение да бъде добавен текст да нямат право да го преотдават 
на други, на трети лица. Колеги, който е “за” предложението на г-н Недков 
за допълнение към текста основния, който ще гласуваме, моля да гласува. 
Да нямат право да го преотдават под каквато и да е форма.    

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

предложението се приема. 
 
Колеги, помните оригиналния текст за каква сума, допълнихме го с 

предложението на г-н Недков да нямат право да го преотдават. Гласуването 
е поименно.  

 

Резултати от гласуването: за – 30; против - 7; въздържали се – 1; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 

 
Благодаря на г-н Джиков. Преминаваме към точка тринадесет от 

дневния ред.  



XIII.  
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Доклад от д-р Петър Липчев – Председател на Работна 

група за проучване и преименуване на местности на територията на 
Община Варна. 

 
             Докл.: Петър Липчев – Общински 

съветник  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, уведомявам ви, че на свое заседание проведено на 

15.06.2012 г. в изпълнение на решение № 334-4(7)/16, 17.05.2012 г., 
работната група разгледа и обсъди всички постъпили до момента писмени 
предложения. Всъщност то беше само едно от колегата Станислав 
Темелков, което разбира се приехме и коригирахме в списъка с имената. 
Предлагам на внимание следния проект за решение. След изтичане на 
съответните срокове, които бяхме визирали в предното заседание на 
общинския съвет и постъпилите и разглеждането на така постъпилите 
предложения, зачитам:  

 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 38 

 Общински съвет – Варна прие следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

530-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна преименува обекти с общинско значение – местности на територията 
на Община Варна, които не съответстват на принципите на географски 
наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 1315/18.07.1975 г. за 
наименованията, съгласно приложение № 1. 

 
Това е. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Г-н Костадинов, 

заповядайте.  
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Решението на 

общинския съвет да преименува повече от 220 местности на територията на 
общината носещи персийски, турски, арабски наименования предизвика 
интересна дискусия, която премина от залата на общинския съвет и в 
медиите. Но трябва сега да кажем няколко думи като финал и завършек 
надявам се на тази сага, която веч продължава доста дълго време и която 
едва ли някой от нас е очаквал, че ще се проточи толкова. С оглед на 
кратката история през последните няколко месеца, а тя следната: 
преименуването е процес започнал непосредствено след освобождението на 
България от турско робство и съответно който продължава и до ден днешен. 
В края на 2011 г. по решение на бургаския Общински съвет бяха сменени 
повече от 250 топонима в общината носещи неразбираеми за населението 
имена, а само преди около една седмица подобно решение беше взето и в 
Община Каварна. По същия начин в Пловдив бяха сменени локални на 
територията на общината находящи се топоними и един градски площад. За 
масовото преименуване на градове и села след 89 г. въобще няма смисъл да 
говорим. Само ще припомня, че се смениха Тулбухин с Добрич, Мичурин с 
Царево, ... стана Искър, Михайлов град стана Монтана – много странно име, 
без въобще да има някакъв проблем. За разлика от това обаче Буклук тарлъ, 
.., Кокарджа, Орта борум, Ментеше, Фатрико, ..., и още около 214 подобни 
названия получиха много сериозна подкрепа за запазването им. Получи се 
така, че непознаването на фактите и говоренето на общи приказки по 
принцип доведе до една много сериозна бъркотия. Само няколко факти и 
елементи на позицията “за” сега ще изброя. Беше казано, че ако тези имена 
се сменят ще се предизвика объркване. Това не е вярно. Тези топоними са 
абсолютно неизвестни, като изключим някои от тях, които са селищни 
образования. Никой не ги познава, дори и ние самите с д-р Липчев, когато 
ходихме в общинската служба по земеделие и гори трудно се ориентираха 
служители, когато ги питахме примерно къде е местността Кокар бунар. 
Настана голямо объркване, а тези хора би трябвало да го знаят. Какво 
говорим за останалите. Една част на второ място, от тези образования, тези 
местности, те са селищни образования, вилни зони – рано или късно ще 
станат квартали. Впрочем ние вчера с общия устройствен план това нещо го 
закрепихме вече и законово, надявам се. Съответно представете си квартал 
Боклук тарлъ. Представете си квартал Ментеше, квартал Балън дере. И 
съответно квартал Боклук тарлъ, ул. “Иван Вазов” – примерно. Звучи много 
интересно. Припомням, че все пак Варна наскоро подаде документи за 
европейска, а не за азиатска столица на културата. За гражданите. Никакви 
последици няма да има за гражданите. Нито ще се сменят нотариални 
актове, нито ще се сменят лични карти. Самият термин на четвърто място, 
“преименуване” не е достатъчно коректен. Не говорим за преименуване, а 
за възстановяване. След консултации и то многократни с местното ... 



дружество, се оказа, че всички тези имена, които сега събуждат много 
интересна дискусия и страсти дори – най-вече по страниците на столичните 
вестници, което мен лично ме обърка, тъй като хора, които едва ли някога 
са идва ли в живота си във Варна и не могат да се ориентират по улиците на 
града, в един момент се втурнаха буквално почти с голи гърди да бранят 
Боклук таарлъ и Ментеше. Но 1833 г., припомням тези имена, които днес 
коментираме са сменени с решение на местното .. На практика ние 
възстановяваме старите български имена. В един момент започна да се 
говори за “Аладжа манастир”. Много интересно защо, след като “Аладжа 
манастир” не е местност и като такава не присъства в списъка за смяна. 
Всички тези аргументи обаче, които бяха изтъкнати вместо да се коментира 
също така аргументирано друга страна, все пак има хора които имат и 
обратната позиция – не се случи подобен разговор. Напротив, започна да се 
говори за това “дайте сега да сменим името на Стефан Караджа на Стефан 
черния”. Нищо, че “караджа” на турски значи “сърна” и няма нищо общо с 
черен или с каквото и да било. “Аладжа манастир” да станело “Спа 
манастир”, защото някои объркаха “аладжа” с “лъджъ”, нали тук има хора, 
които знаят огромната разлика между тези две имена. Едното означава 
“шарено”, а другото значи точно “топъл минерален извор”. Имената от 
историята разбира се не трябва да се сменят, но сравняването на имена на 
национални герои, като Стефан Караджа с имена, като “Кукарджа” е меко 
казано срамно, защото единия е национален герой, а другите имена по-
скоро трябва да бъдат пратени в историята. В историята на варненския 
кадастър. Естествено там няма никой, който да ги изтрие, тъй като на 
практика те ще си останат там. Има и още нещо. Нещо, което лично мене, 
като български гражданин страшно много ме дразни. И би трябвало всеки 
един от вас тук в залата, като български граждани по същия начин да го 
дразни. Не е нормално турския посланик или още повече Министър 
председателя на Турция да се занимава с този въпрос. Турския посланик 
беше тук. Турския посланик изрично заяви своята позиция, че не е съгласен 
с преименуването.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Времето напредва колега, дават ми сигнал. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега ... Точно една минута, за да завърша. Искам да ви кажа, че 

всичко това превърна тази дискусия от дискусия, която касаеше един 
обикновен административен акт в дискусия, която днес касае еди 
наложителен и задължителен акт на самоуважение. Ако ние имаме 
уважение, като българи, като български граждани, като уважаваме 
собствената си държава и имаме самочувствие на такива, трябва да вземем 
решение, с което да потвърдим вече взетото решение от предишната сесия 



на общинския съвет. В противен случай ще се окаже, че всички, които 
гласуват “за” запазването на старите имена и “против” възстановяването на 
българските имена, гласуват така, както им е казал турския посланик, така 
както им е казал Министър председателя на Турция, който дойде тук до 
Варна и не така, както биха искали варненските жители, защото заедно с д-р 
Липчев ние направихме обиколка и по селищните образования. Няма някой, 
който да е “за” запазването на тези имена или поне ние не сме се срещнали 
с такива хора. Благодаря много.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Всяка промяна тогава, 

когато трябва да се извърши има време, място и причина. И аз никога няма 
да повярвам, че може някой от някъде другаде да ми каже как да гласувам в 
тази зала – освен, ако не съм достатъчно компетентен по дадения въпрос, да 
се допитам или да си призная, че гласувам без да съм вътре в материята. Но 
тука съм вътре в материята. Затова ще направя две неща. Първо ще кажа, че 
наистина новите селищни образования, квартали и други райони на Варна, 
населени от варненци, където има значение начина, по който се изписва или 
изговаря наименованието – трябва да отговаря на два критерия. Първия е 
желанието на хората, които живеят там, защото за мен винаги примерно 
като кмет, години съм вил кмет на “Владиславово”, винаги съм казвал 
“Владиславово” с цялото наименование “Владислав Варненчик”. Не знам 
дали е най-подходящ един толкова малък квартал за един толкова велик 
крал, но при всички положения така и си останах двете неща разминавайки 
се във времето и до ден днешен, като административни актове се 
разминават. Така че без хората да се питат аз съм против всякакво ново 
наименования. Аз не винаги харесвам и това, което вие казвате като 
исторически наименования – има и такива, които не отговарят на реалните 
неща. Но по принцип смятам, че това, което в началото започнахте се 
разминава категорично с това, което в момента се случва. Няма нищо общо. 
Не съм далеч от мисълта, но не съм съдник или морален стожер да кажа, че 
в случая нито мястото, нито времето, нито хората са поискали от нас утре, в 
други ден да направим тази смяна толкова масово, толкова поголовно. И 
смятам, че ако се тръгне по реален път трябва да се чуят мненията на 
хората. И повярвайте ми, тогава наистина може да стане така, че да има 
“Златни пясъци” или нещо друго, което хората измислят. Включително 
местността, в която аз живея. Между впрочем аз харесвам думата Гюнлуз, 
но харесвам и думата Боровец, която е официалното наименование. Така. 
Затова ще прочета декларацията на група “Център” защо ние няма да 
подкрепим това предложение. Няма да го коментирам повече. Смятам, че 



предложението надхвърли всякакви идейни рамки, в които може да бъде 
сложено и надхвърли обществената, социалната и политическата 
целесъобразност. Не може да ме обвините, че не съм националист. Аз съм 
националист. Но съм националист и за българските граждани, и за 
българските турци, и за българските евреи, и за българските арменци, и за 
българските – както искате ги наричате, всичко, което има българско. И не 
смятам, че едните имат малко по-малко права от другите, за да можем само 
ние да го говориме. Хората, които са ме изпратили тук смятат, че въпросът 
подлежи и на тяхно мнение. Затова по повод разглеждането на 
предложението на работната група с председател д-р Липчев, относно 
преименуването или възстановяването на местностите и селищните 
образования на територията на Община Варна с турско – арабски, 
старогръцки, персийски и т.н. наименования, общинските съветници от 
група “Център” заявяваме, че предложението на работната група далеч 
надхвърля първоначалния замисъл за актуализация на имена, които да са 
продиктувани от социално – икономическа ситуация и придобива масовост, 
която създава хаос и ненужен дебат в обществото. Варна винаги е била град 
на толерант и мъдро отношение към миналото, настоящето и бъдещата 
реалност. Затова през 1934 г. варненската общественост и Община Варна са 
се съгласили със смяната на имената на местностите в нашия град, която да 
стане масово. През 1986 г. известен, вярно че не става въпрос за местност, 
печалния случай с преименуването на “Аладжа манастир” с “Скален 
манастир”. Общинските съветници от група “Център” не приемат 
предложението на работната група и няма да подкрепят преименуването на 
местности и селищни образования на територията на Община Варна, за 
които няма обективна социално – икономическа необходимост и позиция на 
Община Варна. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения други? Г-н Недков и д-р Липчев, 

подават, и г-н Костадинов за дуплика. Заповядайте.   
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз за разлика от г-н 

Станев не съм националист. Никога не съм бил националист, винаги съм 
бил проевропейски настроен. Мога да кажа единствено, че винаги съм бил 
антикомунист и антисавитист. Затова всички знаят. Същевременно обаче 
винаги съм искал да възпитавам моите деца в общо европейски ценности и 
възпитавайки моите деца в общо европейски ценности например самия аз, 
ако моя син ме запита “тате, какво означава озун келеме”, аз ще кажа “а бе 
знам, че келеме е нещо не хубаво, ама точно какво е не знам”. За съжаление 
това ще бъда не само аз, това ще бъдат стотици варненци, които няма да 
могат да кажат на своите деца какво означава. Когато трябва .. Аз не мисля, 



че с това ще обидим турци, арменци или някакви други. По много лош 
начин например комунистите ги обидиха, като им сменяха имената. 
Напълно нормално е в една държава имената да бъдат такива, каквото е 
преобладаващото население. А тез хора също са българи в края на краищата 
и знаят български език. Сега да речем се повдига дали трябвало да се 
говори на турски език на митинги и събрания. След като всички знаят 
български език нормално е тез наименования да бъдат български. Иначе ако 
тръгнем по линията на уважението, мисля че трябва да уважим братята 
македонски, тъй като една дълга част от българската история тука е било 
наместничество на Александър Македонски. Ако се тръгне по-нататък 
трябва и на римляните да възстановим наименованията. Линзимах да не 
забравяме. Така че не мога да се съглася с имена, като Кьор дермен, Узун 
келеме, Таушан .., нищо не ми говорят и не искам нищо да ми говорят. 
Обичам всички турци, уважавам ги, много са работливи, хубаво хора, но 
искам в България да има български имена. Между другото, като съм 
пътувал – доста съм пътувал в Турция, нито едно българско име не съм 
видял. Във Франция имат специален закон за езика. Всички английски 
наставки се промениха на френски. Всички немски станаха френски. Хората 
се уважават, трябва да се уважават. Ями ако една карта на google тръгнем, 
какво ще видят чужденците? Келеме, дере, тепе и башка луд. Съжалявам, 
мисля че трябва да се уважаваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Д-р ... 
 
Николай НЕДКОВ 
Липсата на достойнство ни е докарало до това положение, че чак сега 

да вземем такова решение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, вземам думата, все пак д-р Станев каза, че сме 

предлагали нещо, т.е. работната група предлага много наименования – чух 
такива коментари и сред други колеги, че това било така в доста голям 
мащаб. Значи цялата идея беше в началото на колегата Костадинов, който 
предложи 9 имена за промяна. 9 – нали така г-н Костадинов? 9, така. Тогава 
това беше отхвърлено, като беше казано и беше прието, като посока на 
действие да направи това, което направиха в Бургас, където смениха над 
150 имена. Говоря за действията. Бях, приех да бъде председател на тази 
работна група и искам да ви кажа, че всъщност ние свършихме цялата тази 
работа единствено със собствени сили и собствени разноски. Разноските ни 



не са били големи. Успяхме да ангажираме хора, които са компетентни и 
заради това работата ни се улесни и действително беше спорна. И 
продуктивна. И не сме похарчили тука обществени средства, за да 
реализираме това предложение. Виждам, че колегите се изненадаха от така 
бързината, така с която се справихме и реализирахме това предложение. Но 
това беше посоката, която беше зададена от общинския съвет. Ние сме вече 
трета, трето заседание нали и всъщност всичко се извършва 
последователно. Нямаме смяна на посоката до тук. Така че ще ви призова 
колеги, да бъдем последователни и в това си решение. това е относно 
работата, посоката о резултата, който сме постигнали. Нищо необичайно. 
Всичко, както бяхме го искали, за каквото бяхме говорили – то се случи. 
Относно другия проблем - какво искаме да кажем, като ги променяме. Е ми 
уважаеми колеги, аз от 90-та година насам виждам едни опити за промяна 
на българската история. Обезпокоен съм за нашите деца и внуци. Ние вече 
не говорим за турско робство, говорим за турско присъствие, за това че 
турците са ни били приятели, това че столицата на България е била 
Цариград, за това че Левски е бил терорист даже и т.н., т.н. Аз лично съм 
обезпокоен и именно национализацията до токова, до колкото те са 
патриотични. И като патриот за мен е много важно да съхраниме 
българщината и все пак да се знае, че тук е България. Относно отразяването 
– в някои медии излязоха заглавия, като покръстване, възродителния 
процес, нищо подобно. Значи тези имена са били български преди 1833 г., 
1833 г. турския санджак ги е сменил без да пита тогавашното българско 
преобладаващо население на тези имена с турски. В момента ние както 
върнахме земите на хората, така и връщаме и старите български имена на 
тези местности. Това е положението. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов, дуплика. Д-р Бояджиев, Цветелина Тънмазова. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първо за улиците, 

искам да кажа че аз поне не знам първо в практиката си, като общински 
съветник, която е няма и една година и второ, като човек, който наблюдава 
процесите в общината от години – не знам до сега да има случаи, в който 
във Варна да е сменяна улица или какъвто и да било местен локален 
топоним, като се допитват хората. Включително и тук е председателката на 
комисията по “Култура”, имахме няколко такива гласувания, дадохме 
хубави имена на улици, но аз поне не знам до сега да сме питали хората и да 
сме им казали: вашата улица ще се казва примерно кръстихме я на Иван 
Иванов – директора бившия покоен на археологическия музей, един от 
откривателите на варненския некропол, кръстихме улица на негово име, 
чудесно, подкрепям, гласувам. Но не сме питали и в това няма нищо лошо, 



защото в крайна сметка те за това са ни избрали, нали? Когато вземем тези 
решени всичките, които ги взехме и ги гласувахме, включително и за 
хиляди левове днес решения и за съдбите на десетки хора – увеличихме 
щатове и т.н. Всичкото това го взехме, като решения и ние тук 51 или 
колкото сме там към настоящия момент общински съветници, без да питаме 
хората. И затова ми е много интересен аргумента, чудесно, подкрепям го, с 
двете ръце. “За” демократичните норми да питаме хората. Ама защо в 
определени случаи само? И кое е норматива, който определя кога питаме 
хората и кога не ги питаме? Така. Второ нещо. Това първо. Много е прав д-
р Липчев, благодаря му за това, че напомни на колегите общински 
съветници, ако са забравили. В самото начало аз предложих само 
селищните образования. И то защо, защото дойдоха при мен хора от 
Ментеша, аз живея в “Кайсиева градина” и казаха – а бе вие знаете ли, 
искаме нашия район тука покрай спора, който те с нали държавата, 
общината, собствеността върху земята, ние каза ще станем район или ще се 
присъединим към район “Владиславово”, а ще бъдем район “Ментеше”. От 
там тръгна цялата работа. хората дойдоха при нас. Не сме си го измислили 
ние. Нали ние не стоим по цял ден и да мислим само за това. На трето 
място. И една гол яма част от хората, които са тук в момента в общинския 
съвет в лични разговори са ми споделяли, че са “за” идеята, но има натиск 
върху тях. Дали през турския посланик към Бойко Борисов и отдолу, или 
през Дуган и Бойко Борисов надолу, не знам. Има натиск. На следващо 
място – аз, и на последно, аз ще припомня, че ... Само ще припомня, 
благодаря много. Само ще ви припомня ... 14 секунди още. Можете ли да 
погледнете внимателно? Моя род идва от село Крушево, Турска странджа. 
Това село го няма. и селото е преименувано. И даже планината Странджа е 
преименувана. Няма такава планина в Турция. Всичко е изчистено. А тук 
идва при нас турския посланик и ни казва на нас как ще ни се казват нивите 
и горите. Ако има тук въобще в залата хора, които имат самоуважение, като 
български граждани без значение какви са по произход, в България всички 
сме българи, членове на българската нация. Който, както иска да се казва, 
какъвто и да му майчиния език, каквато и да му е религията. Всички сме 
българи. Тук не е прав д-р Станев. Всички сме българи в България. Ако 
някой има самоуважение към себе си и може би дори към избирателите си, 
нека подкрепи това предложение. Ако не, не. Това демократичната 
държава, в която живеем, но нека после да носи отговорностите за това. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Д-р Бояджиев и след това ... Андрей.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ  
Благодаря Ви г-н председател ... 



Николай АПОСТОЛОВ 
Не, не, не. Д-р Бояджиев преди вас. Да няма .... да се скараме накрая. 

Д-р Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Да, аз не съм се изказвал. Значи ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
После Павел Христов.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
... наблягам на това, което д-р Липчев четири пъти каза. Ние не 

преименуваме, а възстановяваме. Възстановяваме имена, които имат 
документи и в края на краищата историческата правда е важно нещо. 
Всъщност тука така се опита да .. Не сменяме имената нито на “Аладжа 
манастир”, нито на плажа “Кабакум”. Това същ е Варна. аз си направих 
усилието да видя само в Истанбул, една голяма община, колко от тези 
имена, които са около Варна има съвпадение – оказаха се 17 имена. Може 
да го направите и вие. Gooogle знае всичко. Нали. Това е важно. В края на 
краищата ние, като Общински съвет имаме отговорност към бъдещите 
поколения на Варна. дали сега ще го направим или пък по-отговорни от нас 
ще го направят, но това е нещото, което трябва да се възстанови, като 
историческа истина и като възможност в края на краищата ние да сме 
горди, че сме направили нещо добро. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Ще помоля останалите колеги, повтаряме 

едно и също, ако някой има да каже нещо ново да го казва. Да не е да се 
кандардисваме ... Слушам. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ  
Благодаря Ви г-н председател. Преди да направя процедурно 

предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване, искам да 
кажа,ч е аз ще подкрепя това предложение само и единствено, защото се 
запознах така в дълбочина с труда, който положи председателя на работната 
група – г-н Петър Липчев. Затова ще подкрепя това предложение. Благодаря 
ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има процедурно предложение да прекратим с разискванията, но 

имахме заявка за изказване. Павел Христов отказвате ли се? Да. Колеги, 
процедурно предложение да прекратим с разискванията, който е “за”, моля 
да гласува.  



Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Колеги, гласуваме предложението на работната група. Само 

припомням: Общински съвет – Варна преименува обекти с общинско 
значение, по-нататък се сещате за решението. Запомнихте го. Колеги, който 
е съгласен с предложението на председателя на работната група, г-н Петър 
Липчев, оля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 12; против - 7; въздържали се – 14, 

предложението не се приема. 
 
Благодаря ... Оспорено е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 11; против - 9; въздържали се – 18; 

отсъстващи - 13, предложението не се приема. 
 
Следваща точка колеги от дневния ред, точка четиринадесета.     



XIV.  
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 04.11.2011 г. – 30.06.2012 г. 
 
        Докл.: Н.Апостолов - Председател ОбС 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Доклада ви е раздаден. Имате го. Прочитам ви проекта за решение.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
531-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от „Правилника за организация и дейността 
на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема „Отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 04.11.2011 г. – 30.06.2012 г.”, 
съгласно приложение № 1. 

 
Колеги, имате мнения, съображения, забележки, допълнения към 

така предоставения ви отчет за нашата работа? Не виждам. Който е “за” 
така предложения проект за решение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Последна точка петнадесета, колеги.  
 



XV.  
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 
Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

                       
Николай АПОСТОЛОВ 
До началото на Деветото заседание и по времето на същото, в 

“Канцелария на Общински съвет” и тук при нас не постъпиха 
предложения за или заявени желания за прехвърляне от една комисия в 
друга. Питам в зала. Виждам г-н Жельо Алексиев.  

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Искам да бъда включен във временна комисия по “Структури”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Жельо Алексиев. Проекта за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

532-15. 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 Жельо Петров 
Алексиев да бъде член на ВрК “Структури и общинска администрация”. 

 
Някакви мнения, съображения? Не виждам. Който е “за”, моля да 

гласува. Колеги, някои говорят по телефона – не ми излиза кворума. 
Който ... Ще се концентрирате ли? Който е “за” в подкрепа на 
предложението на г-н Алексиев да бъде включен в комисията по 
“Структури”, моля да гласува.   

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

           
Колеги, други желания? Не виждам. 



Поради изчерпване на предварително приетия дневен ред, закривам 
работата на Деветото заседание на Общински съвет – Варна. благодаря на 
всички. Приятна почивка.  
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