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№ 10 
 

Десето заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 26.07.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа до 17:00  часа и на 
27.07.2012 г. (петък) от 09:00 часа до 12:40  часа.   
  

Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Желез ЖЕЛЕЗОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Марио ШИВАРОВ 
Николай ПАШОВ 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Тодор МУТАФОВ 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги ... Ще запазим ли тишина в залата? Достатъчно 

изчакахме.  
Уважаеми колеги, до момента в присъствения списък положените 

подписи са 38, следователно необходимия кворум е налице и откривам 
работата на Десетото заседание на Общински съвет – Варна.  

В самото начало да ви запозная с това, което е постъпило в 
деловодството на “Канцелария на Общински съвет”, като заявления. 

Първото е от г-н Желез Железов, който ни уведомява, че поради 
командировка на 25, 26 и 27 няма да може да участва в работата на 
Десетото заседание.  

Също имаме уведомление от г-н Николай Пашов, който ни 
уведомява, че ще се включи в нашата работа в късния следобед.  

Следващото заявление е от г-жа Снежана Николова Донева и г-жа 
Благомира Здравкова Александрова, които със свое заявление пишат така: 
“Заявяваме желанието си за излизане от групата на Коалиция “Синя Варна 
Утре” и не се присъединяваме към никоя друга група.” Има входящ номер 
и подписи на заявителите.  

Следват колеги, предложения от председатели на ресорни комисии 
за включване на допълнение към така предложения ви проект за дневен 
ред. Поради кратките срокове ще моля заявителите да си следят да не 
пропуснем някое от тяхното желание за включване на допълнения към 
дневния ред.  

Първото предложение от председателя на комисията по “Финанси и 
бюджет” г-н Иван Портних, който със заявление вх. № 



ОМДС12000076ВН_005/24.07.2012 г. ни уведомява, че иска от дневния ред 
на точката по “Финанси и бюджет” да отпадне подточка седем, а именно 
допълване на Методиката за определяне на стартови и базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс.  

Следващото предложение е от г-н Владимир Тонев, който с 
предложениe вх. № ОС12000883ВН/24.07.2012 г. ни уведомява, че иска 
към точката по “Архитектура” да бъде включена допълнителна подточка 
със следното съдържание: изменение на решение 463-2(9)/04, 05.07.2012 г. 
на Общински съвет – Варна, като прилага необходимите мотиви към 
проекта за решение.  

Следващото заявление е от д-р Янко Станев, който с вх. № 
ОС12000874ВН/23.07.2012 г. предлага, като точка тринадесета в така 
предложения проект за дневен ред да бъде включен изслушване на доклад 
от д-р Станев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
“Спортен комплекс Спартак” АД.  

Следващото предложение е от г-н кмета Кирил Йорданов, който 
предлага в дневния ред на днешното заседание, като точка четиринадесета 
да включим отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Варна, 
които са приети на трето, четвърто, пето и шесто заседание на Общински 
съвет – Варна, съгласно изискванията на ЗМСМА.  

Следващото предложение е отново от кмета на града с вх. № 
ЗК12001383ВН_001/24.07.2012 г., който предлага в дневния ред да бъде 
включена точка по “Наука и образование”, като точка петнадесета в 
дневния ред, където да бъде разгледано включването на СОУ “Димчо 
Дебелянов” в списъка на средищните училища за 2012 и 2013 г.  

Следващото предложение е от г-жа Снежана Донева, председател на 
комисията по “Туризъм, търговия и рекламна дейност”, която предлага в 
дневния ред, като точка шестнадесета да бъде включена точката по 
“Туризъм, търговия и рекламна дейност”, където да бъде разгледано 
допълнение, изменение на Наредбата за рекламна дейност, съгласно ЗУТ.  

Следващото предложение с вх. № РД12009243ВН/221/25.07.2012 г. 
от г-жа Софрониева, председател на комисията по “Собственост и 
стопанство” и г-н Павел Христов – общински съветник, които предлагат 
към точката по “Собственост” да бъде включена, като подточка с номер 41 
разглеждане на предложение на кмета на общината с входящ номер, 
относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински спортни 
обекти в полза на описани в предложението спортни клубове.  

Следващото предложение, което е под № ОС12000888ВН/25.07.2012 
г. е на председателката на комисията по “Собственост и стопанство”, г-жа 
Софрониева, която предлага към точката по “Собственост” да бъдат 
включени допълнителни две подточки под номер 42 – учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел – школа 
по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение “Дедал” и 



под номер 43 в точката по “Собственост” – упълномощаване на Община 
Варна в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, което постъпи буквално във вчерашния ден, като 
покана от Веселин Русев за 04.08.2012 г., ако не ме лъже паметта. 

Колеги това са предложенията, които са постъпили по надлежния ред 
в “Канцелария на Общински съвет – Варна”. Имате думата за мнения и 
съображения. Г-н Портних.   

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, бих желал да допълня към точката за 

оттегляне от осма точка предложения за решения на постоянна комисия 
“Финанси и бюджет” да бъдат оттеглени подточките две, три и двадесет. 
Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Аврам Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега, ако има нещо вярно в това, този дневен ред значи всички точки 

са предложени и да, станаха повече, отколкото дневния ред. Ще 
продължаваме ли да нарушаваме правилника да разглеждаме материали, 
които не са минали през комисията? През комисии, включително дори 
предложение на кмета. Включително и предложенията от 
администрацията. Ако продължаваме така, този правилник за кого е 
направен, нямам представа. 

          
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Моето предложение, за 

разлика от предходно прочетените, мина през канцеларията на общинския 
съвет, мина и през комисията по “Архитектура”, но не беше прочетено. То 
касае проблема на нашето последно решение относно Общия устройствен 
план и се отнася за местности “Долна трака”, “Св. Никола”, т.е. от “Далас” 
до “Евксиноград”, като моето предложение е да изменим решението си в 
тази насока. Защото противното би означавало общинския съвет да се 
превърне на птицата щраус, която си заровила .. Да. И за ботаническата 
градина и си заравя главата в пясъка, и не вижда какво става. В края на 
краищата ние сме хора, представители на варненци. В момента пред 
варненци има един огромен проблем. Проблема е, че земята във Варна се 
обезценява с едно безпринципно решение. Да не забравяме, че в този район 
се намира и така наречения квартал на богатите, който с предното си 



решение общинския съвет обяви за зелена зона. И само мога да кажа на 
всички присъстващи, че след като влезе в сила ОУП с първия подробен 
устройствен план Община Варна може да бъде задължена с над 200 млн., 
т.е. да фалира. Ако това искаме да направим с Варна, мисля че не сме 
прави. Затова предлагам да влезе като допълнителна точка в дневния ред и 
да се обсъди.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Недков, по първия въпрос, че е минало и не е влязло в 

канцеларията – няма предложение от комисията по “Архитектура”, 
председателката е тук. Мисля, че на комисия се обединихте около друго 
решение. Независимо от всичко, Вие правите предложение. Предлагате ли 
конкретен текст за решение, за да не стане отново, че нещо е подменено? 
Имаме ли предложение? 

 
Николай НЕДКОВ 
Да, писмен текст. Да Ви го дам или да го изчета? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Хубаво е, за да го изчета, когато го гласуваме. Г-жа Таня Парушева.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
На коментара на г-н Недков, в действителност всички преписки, 

които влязоха в посока на това от колко граждани бяха подкрепени, бяха 
разгледани на комисията по “Архитектура”, само с информационно 
съдържание, дотолкова, доколкото беше структуриран вече дневния ред за 
сесия на Общински съвет и изрично комисията мина при дневен ред 
разглеждане за информационно запознаване. За тези преписки не сме 
излезли с решение по тези въпроси.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това е за информация. Разбирам. Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В предложенията за 

допълване на дневния ред влиза една точка, която касае отдаването на 
общинска спортна база за безвъзмездно ползване на спортните клубове. 
Това предложение дойде от администрацията в комисията по “Младежки 
дейности и спорт” вчера. В комисията по “Собственост и стопанство” 
мисля, че или вчера или онзи ден. По принцип се говореше, че вчера 
трябва да е сесията. Ако ние сега не го гласуваме, на практика обричаме 
тези клубове да изпаднат в една не много приятна ситуация на 
безтегловност следващия месец и половина поне. И аз ще го подкрепя. Но 



списъкът, който е повече от 40 клубове е доста дълъг, междувременно 
имаме становища от други клубове, които не са били одобрени за ползване 
безвъзмездно, безвъзмездно ползване на общинската спортна база и които 
имат някакви възражение да ги кажем. Ние сега това няма да можем да го 
разгледаме, просто, защото нямаме необходимото време. Администрацията 
не за първи път ни поставя пред свършен факт и ние постфактум трябва да 
вземем решение, с което иначе, ако не вземем на практика, ще уязвим 
интересите на гражданите и на спортната общественост в града. Но това, 
което се прави е изключително недостойно или говори за лош 
професионализъм. Не може в последния момент неща, които не са влизали 
дори на комисия да бъдат гледани директно на сесия. И то неща, които не 
касаят едно или две, една или две странички, а един доста обемист и дебел 
списък с приложения и абсолютно всеки един клуб е описан вътре с каква 
дейност и с какво се занимава. Ние сега това ще го гласуваме, пак казвам, 
но не е това начина. И показва едно неуважение на администрацията към 
общинския съвет или не професионализъм. Или едното, или другото. Кое 
точно е, оставям вече на колегите да преценят. Защото пак казвам, не е 
прецедент. Благодаря много. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Костадинов. Много резон имаше в неговото 

изказване. Наистина, той е прав. Друг е въпросът, че в интерес на истината 
ние знаем, че тази сесия трябваше да се проведе преди първи август, за да 
може в ресорното министерство в София да бъдат представени нашите 
решения, които касаят администрацията. Така че в случая, колкото можем 
да виним някой, толкова можем и да го оправдаем. Г-жа Иванова.  

 
Галина ИВАНОВА 
Уважаеми колеги, като последна точка, в последна точка предлагаме 

предложение за промени в ръководството на постоянна комисия към 
Общински съвет, където са промени в съставите. Да се отбележи.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
В последната точка – промени в съставите на постоянните и 

временните комисии, предлагате ... 
 
Галина ИВАНОВА 
Предложение за промяна в ръководството на постоянна комисия.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, други съображения. Г-н кмета поиска думата. Заповядайте.  
 
 



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

съветници, дами и господа. Приветствам току-що постигнатия от вас 
компромис за разглеждане на точката за спортните клубове. С вашите 
съображения, че то няма да злепостави интересите в следващите 45 дни на 
спортните клубове. Съгласен съм и с другото предложение, да не влизат в 
дневния ред и да не се разглеждат от общинския съвет, съгласно вашите 
правилници предложения, които са изтървали сроковете си и не са 
разгледани в комисиите. От моя страна остава задължението, ако се стигне 
до такова закъснение да изследвам причините, имената и да ви съобщя за 
дисциплинарните наказания, които съм наложил на общински служители. 
Току-що запитах защо е закъсняло предложението за спортните клубове, 
беше ми обяснено къде е причината, съответно ще има и дисциплинарни 
мерки. Тук нямаме никакъв спор. Другото, заради което взимам думата е, 
че поради липса на достатъчна политическа воля да бъде гласувано моето 
предложение в крайна сметка е инициирано от общински съветници за 
сцената на “Летния театър”. Аз се съобразявам с този факт и оттеглям това 
предложение. На тази тема по друг предлог, под друга форма ние ще се 
върнем най-рано или най-късно, когато обсъждаме бюджета за следващата 
година, когато температурите рязко спаднат. Когато температурите рязко 
спаднат и започнем да разглеждаме предложения за горива, за подкрепа на 
културната дейност, на институцията и крайната сметка показва следното, 
че ако приходите на “Двореца на културата и спорта” са около 100 хил. лв. 
за миналата година, то до този момент от нашия бюджет ние на 
институцията, на театъра и на операта сме предоставили 93 хил. лв. Това 
беше идеята, да не излизат от бюджета тези средства, а те да си ги 
спечелят. Но това е по същество разговор, не искам да навлизам в него. 
Оттеглям предложението. Има един друг ефект. Бяха намесени имената на 
артисти, на музиканти в нашия диалог, наш диалог с други измерения, ние 
го водим и бездруго по силата на функционалните си задължения. Ефекта 
за тях ще бъде, че когато следващия път прочетат предизборни програми в 
главата “Култура” с акцент и приоритет “Култура”, те със сигурност ще 
четат тези програми под друг ъгъл. И тъй като, и тъй като ситуацията с 
“Двореца на културата и спорта” е в голяма степен аналогичен със сцената 
на “Летния театър”, за която стана дума, че се ремонтира, финансира и 
издържа с общински средства. Същата е ситуацията и с “Двореца на 
културата и спорта” – апаратура закупувахме за стотици хиляди левове, 
ремонти направихме за стотици хиляди левове, същевременно търговското 
дружество реализира приходи, които очевидно не са достатъчни да 
посрещнат нуждите му. В този дух разбирам и г-н Варчев се е изказал. 
Предлагам на следващата сесия, не днес, да обсъдите възможността 
целесъобразно е и “Двореца на културата и спорта” да бъде 
трансформиран в общинско предприятие, след като формира доходи, но не 



достатъчни и се налага да бъде дофинансиран със средства, директно от 
бюджета. Но това е една тема, която днес само загатвам. Не я подлагам на 
дискусия, но ще ви помоля да се занимаете с тази тема на следващата 
сесия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н кмета. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги общински съветници. 

Наистина се радвам от факта, че г-н кмета оттегли тази точка от дневния 
ред, за което му благодаря, че не се стигна до дебат в залата, а наистина 
такъв трябва да бъде проведен за развитието на спортната зала – нещо, 
което ние го поставихме още преди няколко месеца, че не може по този 
начин да продължи работата на “Двореца на културата и спорта”. Надявам 
се в него да се включат и спортните среди, и културните среди, и едва 
тогава да се вземе решение какво да бъде бъдещето на “Двореца на 
културата и спорта”. Това е нормалният и правилния път, по който трябва 
да вървим, а не общински съветник да отива при кмета, да се подписват 
предложения, след което да става едва ли не еманация за виждане на целия 
Общински съвет. Така че днеска спестихме една срамна страница, която 
можеше да запишем за общинския съвет и за администрацията. 
Предложението на г-н Недков, наистина се радвам, че се стига до тази 
гара. Нещо, което се коментираше на предното заседание на общинския 
съвет, дано да се съберат нужните гласове, за да може наистина от Общия 
устройствен план на Варна да изчезне тази страница, която наистина 
остава в момента много спорна относно строителството в така наречената 
трета част на “Морската градина”. Не да сме залози на наддавания, а 
наистина едно умно решение на общинския съвет. Дано това нещо да 
мине. И тъй като на предното заседание говорих по тази тема и колегата 
Костадинов, и колегата Аврам Тодоров преди малко я засегнаха, аз моля 
председателя на общинския съвет, председателите на комисии наистина да 
спазват правилника. И дните, които са преди сесия да няма заседание на 
комисиите освен, ако няма нещо, което наистина е от изключителна 
важност. А не в момента да приемаме дневен ред, който е два пъти по-
дълъг, извънредния дневен ред от този, който е публикуван във 
вестниците. Не е нормално тази работа да продължава на общинския съвет. 
Да не говорим, че едно от основните искания на идването на многото 
мнозинство бяха именно за въвеждане на такъв ред, а в момента не само че 
не виждаме такъв ред, а напротив – неща, които най-малкото, което е не са 
редни. Да не говорим, че не може да се вникне в дълбочина по всичките 
въпроси. Дано това да е последното подобно заседание. Ако не, ще трябва 
да започваме всяка една сесия с дебати по тази тема, което не е желателно 



за работата на общинския съвет. Надявам се, че това е последното такова 
заседание, г-н председател.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Приемам това, което той отправи, като 

забележка. С тази разлика, че когато обсъждаме в управляващото 
мнозинство ние отчетохме, че това е изключително важно за варненци и 
затова председателите на комисиите правят тези допълнения. Колеги, 
други мнения? Не виждам. Чета предложенията за включване, за оттегляне 
от дневния ред, ще моля председателите на комисии, тези които са ги 
правили, да следят да не пропуснем някое от тях.  

Първото предложение, обединено с допълнението на г-н Портних с 
вх. № ОМДС1200076ВН_005 е от дневния ред на точката по “Финанси и 
бюджет” да отпаднат подточки седма и по негово предложение втора, 
трета и двадесета. Който е съгласен с предложението на г-н Портних, моля 
да гласува.                      

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е с вх. № ОС12000883ВН/24.07.2012 г. на 

г-н Владимир Тонев, който предлага в точката по “Архитектура”, като 
подточка с номер четири да бъде включена точка за отмяна на решение, 
по-точно за изменение на решение 463-2 от девети протокол, от Деветото 
заседание проведено на 04, 05.07.2012 г. Който е съгласен с предложението 
на г-н Тонев за включване на четвърта подточка в “Архитектурата”, моля 
да гласува. Бройте внимателно колеги.   

 
Резултати от гласуването: за – 22; против - 12; въздържали се – 7, 

предложението се приема. 
 
Какво оспорваш? Колеги, 22 гласа “за” са предостатъчно, но 

оспорено е от Павел Христов. ... За решението, което Владимир Тонев иска 
допълнение по “Архитектурата”. Това четем. ... Ще помоля сътрудниците 
да държат вратите затворени, Снежана ми подава информация, че почва да 
се стопля. Видно е, тежък ден ни чака.  

 
Резултати от гласуването: за – 23; против - 14; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следващото предложение с вх. № ОС12000874ВН/23.07.2012 г., 

където под номер тринадесет в дневния ред, като точка да бъде включена 
точката изслушване на доклад от участието в Общото събрание на 



“Спортен комплекс Спартак” на д-р Станев. Който е “за” предложението, 
моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
   
Следващото предложение с вх. № РД12008990ВН от кмета на града, 

където, като точка под номер четиринадесет в дневния ред да бъде 
включен отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Варна. 
Който е “за” предложението, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е с вх. № ЗК12001383ВН_001/24.07.2012 г. 

на кмета на града, с което той предлага като точка петнадесета в дневния 
ред да бъде включена точката по “Наука и образование”, която да разгледа 
решение за включване на училище “Димчо Дебелянов” в списъка на 
средищните училища за 2012 и 2013 г. Който е “за”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Предложението на председателката на комисията по “Туризъм и 

търговия”, като точка шестнадесета в дневния ред да бъде точката по 
“Туризъм и търговия” разглеждаща допълнение на Наредбата за рекламна 
дейност. Който е “за” предложението, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е от председателката на комисията по 

“Собственост и стопанство”, г-жа Софрониева подкрепено от г-н Павел 
Христов, под № РД12009243ВН/25.07.2012 г. за учредяване безвъзмездно 
право на ползване на общински спортни обекти в полза на описани в 
приложението спортни клубове, да влезе като подточка 41 в точката по 
“Собственост и стопанство”. Който е “за”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение под № ОС12000888ВН/25.07.2012 г. е на 

председателката на комисията по “Собственост и стопанство”, което гласи 



като точка 42 от “Собственост” да бъде школата по изкуство “Дедал” и под 
номер 43 – упълномощаване на нашия представител за участие в Общото 
събрание на “В и К”. Който е “за”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, колеги, е от г-н Недков, който предлага, 

като следваща точка пета в “Архитектурата” да бъде включено 
разглеждане на решение за отмяна на решение 461-2(9)/04, 05.07.2012 г. на 
Общински съвет – Варна. Който е “за” предложението на г-н Недков, моля 
да гласува. Бройте колеги.   

 
Резултати от гласуването: за – 11; против - 17; въздържали се – 

11, предложението не се приема. 
 
Респективно е оспорено. Държите ли да е оспорено? Защото на 

микрофон пак ще има обвинение, че не сте го казали. Така. Оспорено е 
гласуването, колеги. Гласуваме за включване в дневния ред предложението 
на г-н Недков.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 6; въздържали се – 24; 

отсъстващи - 7, предложението не се приема. 
 
Следващото предложение е на г-жа Иванова ... Моля за тишина в 

залата. Софрониева, ако обичате. Галина Иванова, която предлага точката 
именувана “Промени в съставите на постоянните и временни комисии” да 
бъде допълнена с текст: промени в ръководствата и съставите на 
постоянните и временни комисии. Точно ли го казах? Моля да гласува.  

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

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

оттегля от точката по “Собственост и стопанство” точката под номер 
девет, подточка единадесета касаеща решение за отдаване на Летния 
театър за безвъзмездно ползване на ТМПЦ. Колеги, който е “за” 
предложението на г-н кмета, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
 



Колеги, преди да изгласуваме целия дневен ред, някой председател 
на комисия, съветник, да съм пропуснал да изчета негово предложение? Не 
виждам. 

Който е съгласен това да бъде дневния ред на Десетото заседание на 
Общински съвет – Варна с така гласуваните предложения за допълнения и 
изменения, и за оттегляне на точки, моля да гласува.       

 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна”  и 

званието Почетен знак “За заслуги към Варна”. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие”  относно: 
 
(1) – именуване на Гребна база в местност “Малка чайка” в Гребна 

база “Сия Нейкова” . 
 
4. Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на 

Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото събрание на 
НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2012 г. до 30.06.2012 г.   

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и 

общинска администрация”  относно: 
 
(1) – увеличаване общата численост на дейност “Общински приют 

за безстопанствени кучета” . 
(2) – одобряване структурата на общинската администрация по 

райони при Община Варна. 
(3) – одобряване прехвърлянето на щатни бройки от местни дейности 

в дейност “Общинска администрация”. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

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

 
(1) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. “Акчелар”  - гр. Варна. 
(2) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. “Ваялар”,  с.о. “Траката” и с.о. 

“Горна Трака” - гр. Варна. 



(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 467-
2/9/04,05.07.2012 г. 

(4) – изменение на решение № 463-2/9/04,05.07.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 
 

7. Разглеждане на предложения за решение от ПК “Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности. 
(2) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 

г. 
(3) – увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа 

“По–добро бъдеще”. 
 
8. Разглеждане на предложения за решение от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
 
(1) – актуализиране на Списък на длъжностите с право на 

транспортни разходи, съгласно чл. 29 от ПМС № 367/29.12.2011 г. 
/Приложение 21/. 

(2) – заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община 
Варна за изпълнение на проект “Хуманизъм и прагматизъм в образованието 
на деца и ученици със специални образователни потребности /дестинация – 
Варна, време – 21 век/”. 

(3) – определяне на основна месечна работна заплата на Председателя 
на Общински съвет – Варна. 

(4) – изменение на приложение № 18 “Разчет за численост и фонд 
работна заплата“ към Бюджет 2012 г. на Община Варна.  

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД . 

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

(7) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
ремонтни дейности за нуждите на МБАЛ “Света Анна” Варна АД. 

(8) – включване на нов обект – ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД в разходната част на извънбюджетната план-сметка “Приватизация” 
по Бюджета на Община Варна за 2012 г.   

(9) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 
предложение по Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, по 
схема “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите ІІ”  на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 



(10) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектни 
предложения по Проект “Идентификация на проектни линии за 
финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 
2013)”. 

(11) – даване на съгласие за финансиране изграждането на първи етап 
на депо за инертни отпадъци от Проектно предложение – “Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” по 
Програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на балет “Мелади”  в Европейско първенство.  

(13) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на Фолклорна музикално танцова компания Варна на Балкански 
фолклорен фестивал в гр. Охрид, Македония. 

(14) – актуализиране на Приложение № 23 от Бюджет 2012 г. на 
Община Варна. 

(15) – осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес на СОУ “Елин Пелин”. 

(16) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект 
„Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска 
администрация на Община Варна за модерна политика в областта на 
образованието и здравеопазването” по ОП ”Административен капацитет”. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство”  относно: 
 
(1) – отмяна на решения № 3501-11, 3502-11/36/10,11 и 18.08.2011 г. и 

3540-3/38/20.09.2011 г.; промяна в “Годишна програма за 2012 г.”; 
одобряване пазарните оценки и провеждане на публично оповестен конкурс 
за продажба на имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане” – І м.р., 
ж.к. “Младост” ІІ м.р., ул. “Роза” и бул. “Вл. Варненчик”. 

(2) – одобряване на пазарна оценка и продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ж.к.”Възраждане”, І м.р. 

(3) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД и създаване на ОП “Общински 
паркинги и синя зона – Варна”. 

(4) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и създаване на ОП “Комплекс 
за детско хранене”. 

(5) – промяна в капитала на “Дентален център І Варна” ЕООД. 
(6) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”; одобряване на 

пазарна оценка и провеждане на публичен търг за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. ”Македония”. 



(7) – допълване на Решение № 183-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет – Варна.  

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на Комисията за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на част от 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген.Колев” № 92. 

(9) – избор и упълномощаване на представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на “Общинска банка”АД. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Любов” № 17. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Константин и 
Фружин”. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 24. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Сава Геренов” № 22. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 
100. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Мадара” № 47. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на строеж 
върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара Гидик” 
№ 65. 

(19) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” № 31. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Анастасия Железкова” № 55. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, с.о 
“Перчемлията”. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Чайка, местност 
“Банала чешма”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ропотамо” № 11. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Прибой”.  



(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Боровец – 
север”.  

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. “Стоян 
Бацов” № 13. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 74. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Виница – север - 
Розмарин”. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в с. Каменар, ул. “Цар Симеон I” № 18. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Топола” № 2. 

(31) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на  съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Зеленика”. 

(32) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27. 

(33) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”.  

(34) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Свети Никола”.  

(35) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.1660, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-
юг”. 

(36) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.675, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-юг”. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Петко Момчилов” № 
38.  

(38) – отмяна на Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от протокол № 
35/22,23 и 29.06.2011 г., одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул. “Вилите”.  



(39) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бялата 
чешма, Дъбравата”. 

(40) – учредява безвъзмездно право на ползване на общински спортни 
обекти в полза на следните спортни клубове. 

(41) – отмяна на Решение № 430-16 от протокол № 7/16,17.05.2012 г. и 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска 
цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение-
ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, ет. 7. 

(42) – упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД. 

 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“ Здравеопазване”  относно: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение.  
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 1 към 

решение № 341-7/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
 
11. Разглеждане на предложения за решение от ПК “Транспорт” 

относно: 
 
(1) – избор и упълномощаване на общински съветници в Управляващ 

комитет по проект “Интегриран градски транспорт на Варна” , 
финансиран по ОП “Регионално развитие 2007 – 2013 г. ” 

 
12. Доклад на представителя на Община Варна д-р Ивайло Бояджиев 

за участието му в Общото събрание на акционерите на МБАЛ“Света Анна 
– Варна” АД. 

 
13. Доклад на представителя на Община Варна д-р Янко Станев за 

участието му в Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс 
Спартак” АД. 

 
14. Разглеждане на отчет на Кмета на Община Варна за изпълнението 

на решенията на Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 
3/14.12.2011 г., № 4/01.02.2012 г., № 5/22.02.2012 г. и № 6/28.03.2012 г.  

 
15. Определяне на Списък на средищните училища в Република 

България за допълнително финансиране на пътуващи ученици.   
 



16. Допълнение и изменение на Наредба за рекламната дейност, 
съгласно ЗУТ. 

 
17. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

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



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма питания, нито отговор на питане. Моля сътрудниците да 

разпечатат материалите за цялата сесия, тъй като таблетите на част от 
колегите въобще нямат информация за днешната сесия. На останалите 
колеги имат, но с това, което е обявения дневен ред – не с допълненията. 
Т.е. на практика в момента нито един няма в ръцете си от съветниците 
нищо, което обсъждаме на днешното заседание. Докато тече точката 
питания нека да се разпечатат всичките материали, за да може наистина да 
се проведе нормално заседание на общинския съвет.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Абсолютно подкрепям това, което каза г-н Гуцанов ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм Ви дал думата, г-н Липчев ...  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Възмутително е това отношение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Липчев, да Ви кажа какво е свършено и лично съм го подкрепил 

и проверил на моя таблет. Имаме дневен ред, имаме разпечатани 
материали, последно снощи в девет часа ги проверихме, че се отварят в 
това число и допълненията. Така че моля ви, не отпращайте обвинения към 
секретариата такива, каквито не са. За всеки случай имате в ръцете си 
пълен комплект. Точно е, изпълнили сме решението по предложение на г-н 
Гуцанов на всяка група да дадем по един комплект, след като съветниците 
искат, отива да разпечатаме и още.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Този комплект, който държа в ръцете си е за 22 човека. Единствения 

комплект, г-н председател ... 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Всичките са си отворили таблетите и гледат. Това че Вие не сте го 

отворили аз не съм виновен .. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не го нося в момента, няма ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма никакво обвинение, г-н Апостолов. Има технически проблем. 

Нито Вие сте виновен, нито секретариата в дадения случай. Дайте да 
вървим напред .. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не към Вас, към г-н Липчев беше ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека да го направим ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отиват да разпечатват. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
.. и да продължаваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Йорданов. Имам един 

кратък въпрос. С ... Микрофона работи ли? Чува ли се? .. Така. Имаме 
решение, което е от 2012 г. за 2012 г. в бюджета да се включи една сума от 
31 хил. лв. за издаване на списанието “Простори”, което е едно от най-
старите литературни списания в България. За тази година обаче още 
преведени средства за издаването му няма. След разговор с 
председателката на, с директорката на дирекция “Култура и духовно 
развитие” установих, че има някакъв спор във връзка със собствеността 
върху марката на списанието. След като се поразрових в документацията 
се установи, че такова нещо именно съответно има и едно писмо от кмета 
на Варна от 2009 г., с което се изказва, че Община Варна финансира 
изданието, което съществува и чийто регламент за издаване за изкуство и 



култура е приет с решение на Общински съвет – Варна. В този смисъл 
въпросът ми е каква е причината за забавянето на финансирането и дали 
има нещо, което се е променило в чисто съдебен аспект от 2009 г. насам, 
още повече че, пак повтарям, ние на практика сме гласували една сума от 
31 хил. лв. в бюджета на общината за 2012 г. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Ще помоля за тишина, за да може да се 

чуват въпросите. Други питания, колеги? Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Става дума за контрола по 

изпълнението на една Ваша заповед от 07.06.2012 г. по отношение на 
пропускателния режим за моторни превозни средства в “Приморски парк”. 
В точка четири от Вашата заповед е записано, че освен автомобили със 
специален режим на движение през КПП “Спортна зала” се допускат и 
такива със служебни бележки, издадени от Община Варна. Въпросът ми е 
следният. Имате ли представа колко такива служебни бележки са 
издадени, съответно имате ли списък с лицата, на които са издадени такива 
служебни бележки и сред тях има ли лица, които не отговорят на такива, 
каквито Вие сте определили, които могат да получават такива бележки? 
Т.е. родители на деца ползващи примерно тенис кортовете на “Черно море 
елит”. Извън този списък има ли и други, на които общината е издала 
такива бележки? Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми съграждани, уважаеми представители на пресата, 

уважаеми колеги, г-н кмете. Преди две заседания на общинския съвет, не 
смятайки извънредното заседание, взехме решение, при което от фонд 
“Резервен” прехвърлихме апартаменти във фонд “Ведомствен”. Тогава ние 
от гледна точка все пак, че въпросът е щекотлив - знаете стотици варненци 
са включени в списъци, подредени съответно по групи: едно, две, три, 
четири, като крайно нуждаещи се. Знаете въпрос, който трудно може да се 
реши и аз мисля, че Вие сте така добронамерен в решението му, но така 
или иначе тези жилища бяха прехвърлени от фонд “Резервен” към фонд 
“Ведомствен”, като общинския съвет взе решение все пак 
администрацията да уведоми общинския съвет кои точно са служителите, 
които са били така да се каже въведени в тези апартаменти. Това е моя .. 
Даже тогава, за да припомня на колегите общински съветници, г-н Янко 
Станев в обичайния му така тип подхвърли, нали няма проблеми, не знам 



какъв се явява на администрацията, пое ангажимент. Но в края на 
краищата Вие сте по закон представител на администрацията и по 
правилник на общинския съвет задавам въпроса към Вас.  

Втори въпрос е така, като продължение на въпроса ми .... конкурс, да 
бъдат назначавани млади хора с образование, а не универсални и уникални 
чиновници, които са се доказали във времето колко струват. В тази връзка 
става въпрос за уникалност и се сещам за уникалната социална програма – 
винаги съм се питал какво я прави толкова уникална? Разглеждал съм 
социалните програми на такива доказани в правенето на социална дейност 
общини, като Виенска община, Фрайбург, където има водещ медицински 
университет, Позмант. Също така съм се интересувал от социалната 
програма. Винаги, критикувайки социалната програма смятайки, че тя 
трябва да работи за варненци по-добре съм критикувал уникалността на 
това, че наши колеги общински съветници са основни, така да се каже, 
доставчици на, така да се каже, социални услуги. Става въпрос за техни 
НПО-та. Това не е уникално, според мене. Винаги съм критикувал в тази 
насока нещата и във връзка така продължение за социалната програма, бях 
председател на една комисия по разглеждане проблемите по 
верификацията на проекта за СУПЦ “Д-р Железкова”. Във връзка с което 
моята молба е, тъй като пуснахме писмо към Вас, все пак да бъдем 
допуснати до документите на програмата. Малко предистория. На 
13.03.2012 г., искам да кажа, че комисията в мое лице и в ръцете на Светла 
Такева и г-н Темелков, все пак направи пет заседания. Разглеждахме 
допуснатите до нас документи, ходихме на място и се уверихме, че 
наистина има още какво да се направи за един проект, по който общината 
можеше да получи 5 млн. и 600 хил. лв., но се оказа, че и към момента 
няма верифициране на разходите и ние, допълнително, все пак с надежда, 
тези пари да влязат в Общински съвет, доколкото си спомням също така 
гласувахме едни около 200 хил. лв. допълнително по отношение на 
асансьорни уредби и по отношение на довършителни работи на тази 
сграда. Но конкретния ми въпрос е, все пак ще имаме ли допуск до 
документите, тъй като на 13.03.2012 г. д-р Радушев любезно ни покани да 
отидем и да разгледаме документите. Сега аз не смятам, че той не е наясно, 
не дай си боже, с общите правила, по които се сключват договори между 
нас, като бенефициент и МРРБ. След това се оказа, че отговорната 
служителка, ние отидохме като комисия, уговорихме даже дата и час, на 
който да разгледаме документите. Оказа се, че скоропостижно на 15 март 
тази служителка е напуснала Община Варна и ключовете са в д-р Марков, 
който се позова на общите правила, а по-конкретно на т. 4, ал. 11, където 
се говори именно за това, че не може да се подават документи, които 
разкриват, така да се каже, конфиденциални данни, които са станали 
сведения по време на изпълнение на проекта. И анализирайки именно тази 
точка ние Ви помолихме все пак да ни се предоставят не 



конфиденциалните данни по проекта или ако Вие не можете да 
прецизирате кои са конфиденциални и кои не, да отпратите писмо до 
МРРБ, като представител на общината, и съответно ние да получим достъп 
до документите. Смятам, че един обществен проект, какъвто е този, един 
проект, който се направи с европейски пари – две са основните думи, това 
са прозрачност и осведоменост. Въпроса ми е, дали все пак ще имаме 
достъп до документите, като комисия, която смятам, че има своето право и 
все пак отново казвам, не плащането на тези 5 млн. и 600 хил. лв. към 
общинския бюджет отваря дефицит на общинския бюджет повече от 
година и четири месеца. Това е важно, според нас. И ние като общински 
съветници смятам, че имаме своето право да питаме .. Г-н Луков, ако 
смятате, че тези пари са излишни ... Аз зададох въпроса, г-н кмета ме 
разбра. Ако смятате ние да си репликираме ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим. После седнете и си говорете .. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Разбира се. И отново така повтарям молбата си и като въпрос, дали 

все пак ще има допуск на общинските съветници до тези документи? Дали 
Вие сте пратили съответно писмо до МРРБ и дали все пак ще имаме 
възможността да разгледаме документите, и да си свършим работата, за 
която има решение на общинския съвет. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Бояджиев. За да нямаме обструкции, обвинения, 

изявления в медиите, председателя на комисията по правилник, г-н Аврам 
Тодоров приканва всички горещо подкрепен от мен, да спазвате 
правилника и трите минути казва той, за изказване. Другото е просто 
светлина в прожектора. Благодаря. Други питания? 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не. Точно три минути беше изказването ми. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм ... Опозицията го засече, аз вярвам на конструктивната 

опозиция. Други питания, колеги? Г-н Недков, заповядайте.  
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател. Имам два въпроса, 

единия към г-н кмета, единия към Вас. Въпроса към г-н кметът е защо 
Община Варна все още не е изготвила регистър за зелените площи. Знаем, 
че имаме наредба за опазването им, знаем че ако нямаме такъв изготвен 



регистър това означава, че всяка глоба за незаконна сеч пада в съда 
задължително. Това е единия въпрос. Това е абсолютно задължително за 
една уважаваща се община, като Варна.  

А втория въпрос е към Вас, г-н председател. На предното заседание 
на общинския съвет взехме решение за създаване на комисия за 
разглеждане на действията на бордовете на директорите на “Паркинги и 
гаражи”. Днес ще взимаме решение за ликвидацията на това дружество, а 
имахме решение до следващата сесия тази комисия да е сформирана и да 
изготви доклад. За съжаление в нашата група все още нямаме искане да 
посочим член, тъй като решението беше всяка група да посочи член. 
Очевидно е, че се забавя изпълнението на решението на общинския съвет, 
поради което повдигам въпроса само с молба да се ускори това нещо.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще се възползвам от микрофона, за да дам директен отговор на 

поредното обвинение. Има решение на Общински съвет, което трябва да се 
изпълнява, ако чакате допълнително да ви поканя ще го направя в първия 
ден след това сесийно заседание и ще ви напиша покана да си излъчите от 
вашата група човек. За сведения, групата на политическа партия “ГЕРБ” – 
г-н Джиков, г-н Бояджиев, си излъчиха представители. Написал съм писмо 
до г-н кмета да предложи двама човека от администрацията, отдавна е 
изпратено, очаквам колегите със съвест и отговорност да си предложат 
хора. Използвам случая да ги поканя отново да изпълнят решението на 
общинския съвет, а ви уверявам лично, че след заседанието ще им напиша 
и писмо, за да нямате повод следващия път да ме питате отново. 
Благодаря. Други питания? Не виждам. В залата е г-н кмета. Давам думата 
за отговор на така поставените въпроси. Заповядайте.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
.. общински съветници, дами и господа. Позволете ми да започна с 

отговор на въпрос, който вие не ми зададохте, но все по-често ще си 
задавате всички с хода на сесията. Въпроса с температурата в залата, с 
жегата в залата. Г-н Караденчев, моя уважаван заместник се е ангажирал с 
този проблем и ми каза, че за 15 август климатика в залата ще работи и ако 
въпроса с потенето и жегата тогава отпадне от дневния ни ред, дано да не 
дойдат възпалени нерви, мускули – бедрени, лицеви и т.н. Нещо, което 
обичайно следва ползването на климатик, но това в рамките на шегата. 



Докато слушах дискусиите, гласуванията по дневния ред, 
инцидентно ме навести размисъл по отношение на термина “въздържал 
се”. Не е упрек към абсолютно никого, аз съм бил народен представител и 
многократно съм се ползвал от възможността на процедурата. Отправям 
въпроса и към себе си. Досега не се бях замислял, чисто съдържателно, 
това термин на процедура със съдържателен характер. Мисля, че сте 
съгласни с това нещо. Тя дава възможност за израз на позиция. Тези, които 
са “за” – ясно, тези които са “против” – работата е ясна. Този, който е 
“въздържал се”, той също има становище, очевидно, но поради или други 
съображения се въздържа да го сподели. И като че ли, тази процедура има 
отлагателен характер. Тя се отнася като че ли за въздържание да споделиш 
позицията си по определен въпрос в момента, но не е изключено това да 
стане в бъдеще. Пак казвам, не е упрек към никого, защото самия аз казах, 
когато съм имал провокацията да се произнеса по един въпрос и не съм 
искал да го сторя, или пък съм имал други съображения съм се ползвал от 
тази процедура. Чисто съдържателен характер. Дали терминологично това 
е правилно – въпрос на преценка.  

Отговорите на въпросите. За списанието. Чакаме, възложили сме 
експертно становище относно правата и собствеността. Незабавно, когато 
го получим ще има съобразно него ясно становище – финансираме или не. 
Очаквам това експертно становище. То ще бъде оповестено, когато ние го 
получим. Не мога да кажа за какъв срок сме го възложили. Но съм го 
възложил, когато дискутирахме с г-жа Димитрова. Нейното предложение 
беше да анализираме още веднъж тези неща, аз подкрепих нейното 
предложение. В процес на очакване сме на това становище, не може да 
бъде дълго. В рамките на август месец би трябвало да е факт. 

Бележките, служебните бележки на общината. Нямам представа 
колко са издадени, но със сигурност има информация колко са те. И 
безспорно има информация на кого. Елементарна проверка би трябвало да 
отговори. Нещо, с което се ангажираме следващата сесия – бройката на 
служебните бележки, които са издадени и имената на хората, може би те не 
ви интересуват, но по-скоро ви интересува издадени ли са такива на хора, 
които нито деца, нито самите те тренират на тенис комплекса. Така 
схванах въпроса. Има ли хора извън ... С други думи, които да ползват 
служебната бележка, която се предоставя при наличието на определени 
качества, за други цели. Разбрах смисъла на въпроса. Ангажирам се с 
отговор на следващата сесия разбира се, че трябва да има ясен списък на 
бройките и на имената на хората, особено в създалата се наскоро 
обстановка в страната. Всеки подлежащ на контрол допуск, вход, изход, 
вече би трябвало да бъде предмет на внимателен контрол и анализ. Още 
повече.  

Сега. Д-р Бояджиев. Социалната ни програма действително има 
характеристики на уникална за страната поне, но мога да Ви уверя, че това 



е и извън страната, защото изследвайки характера на нашата социална 
програма получих покана, това не е тайна и в Барселона докладвах за 
нашата социална програма, на нашите европейски партньори. Това съвсем 
сериозно казано и такава беше оценката на много градове, които 
включително са по-богати от нас. Интересното е, че напоследък градове, 
които считахме за безумно, несравнимо по-богати от нас, започват да им за 
изписват имената на градове сред фалиращите. Наполи, Барселона, 
Каталуния търси помощ от правителството, за да оцелее и ред такива 
градове. Т.е. ако към момента актуално е нещо в моето изказване, то е 
оценката за уникалност на нашата социална програма, а нашата 
констатация, че тези градове са значително по-богати, вече е поставен под 
сериозен въпрос. Не мога да кажа дали това е така. Г-н Куликов, докато 
Вие задавахте въпроса си за жилищата, дойде и каза, че за следващата 
сесия ще ви предостави тази информация. Вие казвате, може би поставяте 
под съмнение уникалността на изпълнителите на социалната програма ... Е, 
все пак всяко ЕГН, име или физическа лично е уникална сама по себе си. 
Друг е въпроса в контекста изпълнител на собствената общинска програма, 
дали това определение намира основанията си. Не влизам в спор. 

Документи. Участници в администрацията. Така. Това, което казахте 
за вашето предложение да бъдат определени представители на 
администрацията. Вчера мина доклад при мен, възложил съм го на един от 
нашите директори със срок днес имената да бъдат посочени, като се 
съобрази тяхната компетентност да участват в такъв вид проверка и до 
днес заповедта, с която те ще бъдат определени ще бъде факт, така че 
комисията – това е пречката, би могла да започне работата си.  

За достъпа на документите, към документацията. Лично аз прочетох, 
защото и в моето съзнание нямаше, не би трябвало да има пречка да се 
предостави цялостната документация, още повече на общински съветници. 
Тогава ми беше предоставено становище на управляващия орган, че 
документацията, ако бъде предоставена по този начин от предоставящия 
може да бъде потърсена наказателна отговорност. Ако не са ви дали този 
отговор, моля ви колеги, предоставете този отговор на управляващия 
орган. Ако имаме да зададем въпрос в друг нюанс, аз съм съгласен 
съвместно с вас да го подпишем и да го изпратим още веднъж на 
управляващия орган и да чакаме неговото становище. Но с очите си 
прочетох становището на органа, на управляващия орган, който казва, че 
се носи наказателна отговорност с предоставяне на документацията. 
Съгласен съм да изчистим този спорен момент заедно, аз ще подготвя 
писмото, да го подпишем заедно и заедно да изчакаме отговор на 
управляващия орган. Тогава мисля, че заедно, помежду ни няма да има 
въпросителни или основания за упрек. Успешна сесия желая.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други питания към г-н кмета? 
 
Николай НЕДКОВ  
Само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ  
Извинявам се. Тъй като имаше въпрос и за регистъра на зелените 

площи, г-н кмета явно е забравил. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За регистъра за зелените площи. Д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Аз съм възхитен от Вашата 

политическа и психологическа прозорливост. В този аспект, как така 
икономическа, искам да задам един въпрос за аргументите за 
предложението Ви “Паркинги и гаражи” да стане общинско предприятие. 
В тези, икономическата обосновка в по-груб вид и значи ли, има ли нещо 
това, че сегашното ръководство, което борда и прокуриста е така, 
примерно и те притежават някаква икономическа и управленска 
некомпетентност или немощ бих казал. Предполагам, че не е така. 
Предполагам, че не е така. Просто в нашето, в предложението, което е 
сведено до нас липсват аргументи, ако може да ни ги представите. 
Благодаря Ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Липчев. Други питания допълнителни? Не виждам. 

Г-н кмета за отговор. Заповядайте.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Има средства в бюджета, обявена е процедура по избор на 

изпълнител на въпросната програма, за която Вие говорите. В този процес 
сме. Дали икономическата криза, дали други съображения, виждате, че 
всяка обществена поръчка се проточва максимално във времето. С 
оспорване, с обжалване, с провеждането на нова и т.н. Това е ситуацията с 
конкретния въпрос. 

“Паркинги и гаражи”. Не. Не може да има в моето предложение 
оценка за работата или за качествата на досега представляваните 
избраници или служители. Но може и да има. Нямам и впечатления в тази 



насока. Мисля, че многократно съм споделял съображенията за това, ако не 
са изложени в конкретни условия, ако те не си личат, те са чисто 
икономически, както вие казахте. База за сравнение, какво бихме могли да 
получим от една такава дейност – те информацията, която предоставяме за 
средствата постъпващи от бройката места. Ограничен брой места - 180 на 
брой, които в момента се таксуват. Т.е. постъпват средства от варненци в 
общинския бюджет. Те са по 30 000 лв. на месец. С други думи, в момента 
има вече една сериозна сума от ограничен брой места, които постъпват в 
общинския бюджет. Не си спомням в предложението ми записано ли е и 
другото, което бих искал да сторим. В момента, в който имаме прецизната 
подготовка, възможността да откликнем на очакванията на инвалиди, на 
хора собственици на моторни превозни средства, да бъде създадена 
организацията, материалните предпоставки за въвеждането на синята зона 
в действие – всички тези средства в значителен размер, да постъпват 
директно в общинския бюджет. И понеже винаги, когато става дума за 
средства, възникват въпроси относно размера, начина на разходване, 
предлагам във вашето решение да обсъдите възможността тези средства, 
които постъпват по тази дейност, да бъдат целеви средства. Вие да 
определите областта, в която те да бъдат обратно разходвани – това би 
могло да бъде сигурност на движението, ремонт на улиците. Целеви 
средства, като крайната убеденост, че няма злоупотреба с тези средства 
защо да не прибегнем към един, една гражданска форма на контрол върху 
тези конкретни целеви средства. И това са въпроси, които подлежат на 
обсъждане. Достатъчен ли е моя отговор?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Питане към д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Благодаря Ви. Просто ставаше въпрос в едно предприятие имаме 

приходи, имаме и разходи. До момента това управление беше, като 
дружество с борд на директорите и с прокурист нали, които даже на 
предното заседание взехме такова решение да се сформира работна група, 
която да проверява дейността на предприятието дотук. В момента ние 
имаме предложение това да стане общинско предприятие. Става въпрос 
примерно, в както имаме и предложение и спортна, “Двореца на спорта и 
културата” и той да стане общинско предприятие ... 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Дайте да го обсъдим, да.  
 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ  
Именно. Става въпрос, че едната дейност явно е губеща за общината, 

другата дейност и тя ли е губеща, че става общинско предприятие? Ефекта 
какъв ще бъде? Считате ли, че като стане общинско предприятие печалбата 
за общината ще бъде по-голяма, отколкото, ако е търговско дружество, 
както досега? Благодаря Ви.    

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Имате съмнение? 
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Аз нямам никакво съмнение ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
По-скоро редно е в случая Вие да ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ  
.. и предположения. Просто един въпрос ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... аргументирате, че то може да бъде печелившо в досегашния си 

вид. Е ми много ясно Ви казвам какъв е мотивът – средствата, които 
постъпват от паркирането, да влизат директно в бюджета, което никога 
нямаше да се случи. Ето това е.  

 
Петър ЛИПЧЕВ  
В този ред ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Да обсъдим ли тази хипотеза на базата на други общински търговски 

дружества? Съгласен ли сте? За “Пазари” примерно да поговорим? Което 
не означава, че правя предложение ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев, не влизайте в диалогов режим ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... “Пазари” да стане общинско предприятие. Дайте да се разберем ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... ако обичате.  
 
 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Дали ще говорим за дивидентите там ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... и т.н. Мисля, че позицията ми не засяга, не дава място за съмнение 

за моите мотиви. Предлагам вие да обсъдите за себе си, ако искате 
мислено, каква е ефективността от търговските дружества за общината. 
Това е друг въпрос. Не го коментирам. 

 
Петър ЛИПЧЕВ  
Благодаря Ви. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Сега. Някъде пропуснах в досегашните въпроси, които ми бяха 

зададени стана дума, че много работни места ще бъдат открити към 
администрацията с тази реформа, която правим. Действително те ще бъдат 
много работни места и начина, по който ще бъдат назначавани хората. 
Действително Община Варна става един много сериозен работодател, 
което ще даде възможност да назначим много нови хора. Надявам се никой 
да не се опитва да ми влияе в избора на млади специалисти, млади 
специалисти подчертавам, каквито вече достатъчно се назначават в 
общинска администрация и ще продължа да назначавам. Разбира се, ако се 
допусне грешка аз ще ви бъда благодарен да ми сигнализирате за това. 
Точно това е идеята. Да назначим добросъвестни хора с добри качества, 
които поради кризата са без работа с приложно поле на своите умения. 
Искрено се надявам точно този ефект да, аз имам намеренията да 
постигнем този ефект. Стотици ще бъдат хората, които ще назнача. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Поредния въпрос на д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Не е въпрос, а просто исках да благодаря  и аз на г-н кмета за 

изчерпателния отговор. Той ме удовлетворява. Аз нищо не разбирам от 
паркинги и гаражи, затова и си го зададох, защото не видях и 
необходимите аргументи. След неговото изказване действително получих 
просветление и вече съм по-наясно по темата. Благодаря Ви.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Това е резултат. Г-н кмета поиска думата. Другия доктор, Бояджиев 

също поиска думата. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Благодаря. Благодаря за тази характеристика. Тя внася така един 

елемент на облекчение в мене и притеснение, че поради друга служебна 
ангажираност няма да мога да остана до края на сесията, уважаеми г-н 
председател. Все с тази функция, с която честно казано не, не е заяждане. 
Жегата, която се очертава тази сесия. Да вдигнем малко настроението и да 
си пожелаем действително тя да бъде успешна. Лека.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Д-р Бояджиев. Предполагам, че има въпрос.   
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Също искам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Или благодарност.  
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Също благодарност, да. Благодаря на кмета, че отговори на трите ми 

въпроси нали, за да оправдая себе си, нали защо съм говорил осем минути. 
Имах три въпроса към г-н кмета и вече очакваме конкретна покана от 
негова страна да подготвим писмото към МРРБ, и все пак комисията да 
може да си свърши работата. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Колеги, някоя благодарност още има ли? Няма. 

Поради изчерпване на точката, преминаваме към точка втора от дневния 
ред. 

 



II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на 

Варна”  и званието Почетен знак “За заслуги към Варна”. 
 

    Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, които са пред залата, ще помоля да заемете 

местата си, тъй като това е една тържествена точка. Съгласно чл. 10 от 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна, 
предложенията се внасят от Председателския съвет. В тази връзка аз ще ви 
зачета протокола преди да ви запозная с предложенията. 

На 23.07.2012 г., се проведе Председателски съвет в състав: Николай 
Апостолов – Председател, Снежана Донева, Владимир Тонев, Борислав 
Гуцанов, Иван Портних и Янко Станев – заместник председатели, във 
връзка с присъждането на почетни звания и отличия. 

На заседанието се разгледа цялата документация по постъпилите 
предложения със съответните входящи номера от кмета на града, Кирил 
Йорданов, както и становища със съответните входящи номера от ПК 
„Култура и духовно развитие” ... Моля за тишина. Все пак ще удостояваме 
с “Почетен гражданин на Варна”. И становище от ПК “Наука и 
образование”. 

След проведени дебати Председателския съвет на Общинския съвет 
– Варна дава окончателно становище за удостояване със званието 
“Почетен гражданин на Варна” и Почетен знак “За заслуги към Варна” на 
следните дами и господа.  

Колеги, понеже гласуванията са поименни, кандидатите са 12 на 
брой, аз предлагам в предвид еднаквите основания, на които се взима 
решението да разделим гласуванията анблок на две. Първо гласуване 
анблок названието “Почетен гражданин на Варна” и също анблок да 
гласуваме удостояването със званието за “Заслуги към Варна”. Имате ли 
мнения и съображения по направеното предложение за гласуване на 
анблок? Не виждам. Който е съгласен ... Преди гласуването анблок ще има 
коментари. Но то за гласуването анблок ли е или отделно? Ок. Ок, разбрах. 
Колеги, който е съгласен с моето предложение да гласуваме анблок 
удостояването с почетни звания и отличия, моля да гласува.     

  
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 



Изчитам предложенията по начина, по който са постъпили в 
Председателския съвет и са подкрепени да бъдат изложени пред вас.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

533-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Свилен Емилов Нейков с почетно звание “Почетен гражданин на град 
Варна”.  

 
534-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 

чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12001516ВН-001/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Георги Христов Германов с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  

 
 

535-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12005707ВН-004/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Грациела Василева Бъчварова с почетно звание “Почетен гражданин 
на град Варна”.  

 
 

536-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12005706ВН-003/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Станчо Георгиев Станчев с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  
 

537-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № ОС 



12000814ВН-002/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Никола Стефанов Манев с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  
 

538-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12003617ВН-002/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин н.с. І-ва степен Иван Симеонов Иванов с почетно звание 
“Почетен гражданин на град Варна” – посмъртно. 

 
Това са предложенията колеги. Имате думата за мнения и 

съображения, както поиска г-н Аврам Тодоров. Заповядайте.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Аз ще се възползвам от мотивацията, която ни даде кмета за какво 

значи “въздържали се”. Нали да импровизираме. Сега, групата на БСП ще 
се въздържи да гласува за Свилен Нейков. Не защото не са ни известни 
спортните постижения на двете фамилии Нейкови, въпреки че те не са за 
Варна, а за страната, но да речем. Нито, че не сме забелязали плунжовете 
на спортните клакьори във Варна по този повод. Забелязахме всичко. Защо 
сме против? Защото има един казус – “Юнашкия салон”, който трябва да 
бъде решен. Кмета си направи, каквото трябва, от министъра няма никаква 
следа. И затуй ние сме, да не бъдем “против” защото ще използвам на г-н 
Йорданов импровизацията. На времето преди 80 години за един световен 
лидер запада го наричаше “Чичо Джо”. Чичо Джо казваше така – за 
старите заслуги на човека добър поклон, за новите грешки – дебела тояга. 
Докато не се реши казуса за “Юнашкия салон”, в който сега се разхождат 
мишките, двама човека пазят паяжините и спортната общественост във 
Варна съжалява, ние няма да вземем отношение по този въпрос. Ако обаче 
в течение на времето този въпрос се разреши, поемаме ангажимент групата 
на БСП от умния съвет на г-н Йорданов, да се извиним публично, пред 
медиите и пред общинския съвет.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тодоров. Д-р Станев поиска думата.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Вътре безспорно са 

предложенията за награди има доста хора със сериозни заслуги и 
фамилията Нейкови е една от водещите фамилии, които са прославили 
името на Варна и България. По отношение на първата група “Център” има 



две неща, които иска да сподели с вас. Първото е, че може би тези награди 
трябва да бъдат предмет на по-широко обсъждане. Т.е. те трябва да бъдат 
подготвени в началото на годината, за да може до 15 август да бъдат 
предмет на едно широко обсъждане и повярвайте ми, тогава ще видим 
многопластово как ще има и още хора и ще бъдем подготвени и за 
следващата и за по-следващата година. Второто, което е ние ще гласуваме 
и за министър Нейков, защото сме убедени, че даването на наградата по 
отношение на неговите спортни постижения, не по отношение на 
управлението му и мислим обаче, че той ще заслужи с ангажиментите, 
които е поел включително и за “Юнашкия салон”, защото той е най-
големия проблем и той ще заслужи тази награда, която му даваме днес. 
Иначе виси друго нещо. Така че ще подкрепим хората с убеждението, че 
“Юнашкия салон” до края на есенната сесия на Общински съвет – Варна 
преодолявайки юридическите спънки, които са - ще стане собственост на 
Община Варна или ще бъде финансиран по начин, който позволява там да 
бъде изградена една огромна зала. Затова ще подкрепим. Подкрепяме за 
това.          

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, само молим за г-н Нейков да бъде гласувано 

отделно, защото ние имаме намерение да подкрепим останалите 
предложения и още нещо, нека наистина да не девалвират наградите, които 
даваме. Независимо какви са те. Дали в момента конкретно за награди 
“Варна” или за други награди. Никога общинския съвет не е присъждал 12 
награди на един път. Все пак има някаква стойност, когато определяш 
някой човек за дадена награда, за дадена заслуга към града. Аз не 
коментирам нито една от кандидатурите. Те си имат своите достойнства и 
ще получат подкрепата от съвета. Но нека да не правим така, че тази 
награда да няма никаква стойност след две или след три години. Това се 
случва с гласуването, което ще направим днес. Затова направете така, че 
нещо, което от години го има да не загуби своята стойност.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Приемам втората част от изказването на г-н Гуцанов, но по 

отношение на първата – гласувахме да ги гласуваме анблок, така че 
подлагам го на гласуване предложението. Ако няма други изказвания. .. Е 
ми защо го подкрепихте да бъде анблок бе, г-н Тодоров? .. Да можем пак 
да въртим. .. Ок. .. Не приемам това нещо в големия кюп, защото не 
виждам кюп тук. .. Ок. Съветниците гласуваха да се гласува анблок. Така 
че аз нямам какво да коментирам. Колеги, други изказвания? .. Е нали го 



казахте на микрофон това? .. Е те чуха, да. .. Има ли други мнения и 
съображения колеги? .. Няма. Колеги, поименно е гласуването. ....  

 
Снежана ДОНЕВА 
Аврам Тодоров – без Нейков “за”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги извинявам се. Това води до даване на повод след това да се 

оспорва всичко. Няма такъв термин без тоз, без оня. Преди малко имаше - 
защо не се изпълняват тези решения. Миналата седмица имаше – 
подправяте протоколи. Уважаваме ли себе си, искаме ли да работим или 
елементарни врътки правим? Подложих на гласуване. Колко гласа 
подкрепиха анблок? Анблок да се гласува, да припомним. 27 гласа “за”. За 
какъв кюп говорим и за какви неща? Не ви критикувам. Бъдете “против”. .. 
Не взехте ... Говорихме, че искате думата. Защо не казахте “изкарайте г-н 
Нейков”, за да можем сега да влезем точно в ей тази дискусия. Никого не 
обвинявам. В интерес на истината г-н Гуцанов още на Председателски 
съвет не подписа протокола.  

 
Аврам ТОДОРОВ 
Ако ни бяхте дали думата със сигурност щяхме да го направим.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм Ви отнемал думата. Казахте след това, във време на 

дискусия. Има протокол.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Просто Вие тръгнахте по тази линия.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Няма да споря с Вас. Колеги има “за”, “против” и “въздържали се”. 

Няма без тоз или с оня. Това, като че ли е записано някъде, който го е чел. 
Благодаря ви. Поименно е гласуването. Отначало.  

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Следващото предложение колеги. Искам още в началото да попитам, 

ако някой искате да се вади сега е моментът. Няма. Дори и г-н Тодоров 
каза – така е друго вече. Колеги, чета предложенията.   

 
539-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 



Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Валентина Любова Крачунова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
 
540-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Павлин Панов Петков с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – златен. 

 
 
541-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Георги Маринов Танов с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
сребърен. 
 

542-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008964ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Янка Петрова Котларова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
 
543-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Минка Георгиева Ванкова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 
 

544-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 



Петър Герчев Стойков с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Това са предложенията колеги. Имате думата за мнения и 

съображения. Не виждам. Поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Г-жа Димова поиска думата. Заповядайте. .. Бях подведен. Колеги, 

поради изчерпване на втора точка, преминаваме към точка трета от 
приетия дневен ред.      



III.  
 

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

“Култура и духовно развитие”  относно: 
 
(1) – именуване на Гребна база в местност “Малка чайка” в Гребна 

база “Сия Нейкова” . 
 

 Докл.: Д. Димова – Председател ПК “КДР” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-жа Димова. Заповядайте сега.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Г-н председател, поисках думата, извинявайте. Преди г-жа Димова 

да излезе. По отношение на предните две решения ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Как да разбера бе колега? Как да разбера? 
 
Павел ХРИСТОВ 
... останах с впечатлението, че днес ще проведем тържествено 

гласуване на едни награди, които обикновено най-малкото с аплодисменти 
се приемат. Ние този път нещо много объркахме реда. Тука стана 
говорилня, шумотевица. Това исках само да кажа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Димова, точка трета.  
 
Даниела ДИМОВА 
Съгласна съм със забележката на колегата Павел Христов. Наистина 

може би беше редно и да повикаме наградените, които да видят вота на 
своите съграждани. Но това ще го имаме в предвид за следващи такива 
случаи. Така.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

545-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 



РД12008733ВН/16.07.2012 г., Общински съвет – Варна именува Гребна 
база, находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, Южен бряг на 
Варненското езеро, местност “Малка чайка”, с наименованието Гребна база 
“Сия Нейкова” . 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги по така прочетеното предложение от 

комисията по “Култура”. Не виждам. Явно е гласуването - за колегите, 
които са пред зала. Моля да заемат местата си. Да разбирам, че пред зала 
няма съветници. Колеги, който е “за” така направеното предложение, моля 
да гласува.  

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

предложението се приема. 
  
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. Благодаря за единодушието.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, преминаваме към точка четвърта от предварително приетия 

проект за дневен ред.  
 

   
 
 



IV.  
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет за извършените разходи от 

Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2012 г. до 30.06.2012 г.   

 
Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Задължение по правилник. Материалите са разпространени. Понеже 

някой таблети не ги отварят аз ще ви прочета за какво става на въпрос. 
Извършените разходи за въпросния период са в размер на 190 лв. Касаещо 
участието в общите събрания на сдружението на общините. Ще ви прочета 
проекта за решение, след което ще дам думата за мнения и съображения.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

546-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 
от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД12008088ВН/05.07.2012 год. от Кмета на Община Варна с приложен 
отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.04.2012 год. до 30.06.2012 год., в размер на 190 лв. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Поименно е 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
За което благодаря. Преминаваме към точка пета от приетия дневен 

ред.  
 



V. 
 

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

“Структури и общинска администрация”  относно: 
 
(1) – увеличаване общата численост на дейност “Общински приют 

за безстопанствени кучета” . 
(2) – одобряване структурата на общинската администрация по 

райони при Община Варна. 
(3) – одобряване прехвърлянето на щатни бройки от местни дейности 

в дейност “Общинска администрация”. 
 
    Докл.: Н.Стоянов – Председател ВрК “СОА” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-н Николай Стоянов, председател на комисията. 
 
Николай  СТОЯНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници. 

Пред вас са три предложения от комисията, от което първото.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

547-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008972ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна одобрява увеличаването 
на общата численост на дейност “Общински приют за безстопанствени 
кучета”  към Други дейности по икономиката с 5 /пет/ щатни бройки. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-жа Такева, заповядайте. След това г-н 

Костадинов.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н председател, само ако може някой да внесе яснота, защото 

сигурно част от колегите съветници не са наясно точно с какво ще се 
занимават тези пет щатни бройки новите, каква ще е връзката, която те ще 
правят между безстопанствените и иначе домашните животни, ще бъдат ли 
районирани или не? Нека да се внесе някаква яснота, защото този приют 



видимо функционира, но не така добре, както ни се иска, гледайки 
кучетата, които са по улицата. Нека да има яснота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Костадинов, заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Абсолютно същото щях 

да кажа, с няколко допълнения, разбира се. Не виждам аргументация, за 
разлика от следващите предложения, които са на районните кметове и 
които са придружени от подробна аргументация с план за това какви са 
длъжностите и какви ще бъдат техните отговорности. Тук няма такова 
нещо. Единствено проект за решение. Това първо. Второ, наистина аз не 
виждам каква точно е ролята на тези пет човека, ако от тях зависи 
намаляването на бройката на кучетата във Варна, съм съгласен да ги 
подкрепим. Но едва ли някой би могъл да даде такава гаранция, най-
малкото пък и председателя на комисията по “Структури и общинска 
администрация”. Ако има някой тук в залата, който в момента би могъл да 
каже, дали от комисията. Видях, че г-н Темелков също ще вземе думата. 
Нека да каже каква точно е причината и какво е основанието за 
увеличението, защото ние така можем да набъбваме щата на 
предприятието, а съответно да набъбват все повече и повече, както е видно 
и очевидно, очевадно даже – бройката, да набъбва бройката на уличните 
кучета. В противен случай аз няма да подкрепя това предложение. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Абсолютно коректен въпрос. Г-н Темелков поиска думата. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
На комисия “Обществен ред и сигурност” ние предложихме програма 

за овладяване популацията на безстопанствени животни, в която ясно са 
заложени мотивите, които са: съставяне на електронен регистър в град 
Варна, който вече е факт и за да работи самия регистър е необходим 
контрол. Към момента на среща с районните администрации се оказа, че 
липсват хора, които да извършват ефективно този контрол на домашните 
животни. От тази гледна точка ние предприехме това действие да се 
назначат тези пет бройки, които да осъществяват контрола върху 
домашните животни, както и безстопанствените. Тука имам в предвид, че 
се работи успоредно с построяване на места за разходки на домашни 
кучета, отделно построяване на нови приюти, които мястото на 
безстопанствените кучета не е на улицата, а в приютите, където трябва да 
бъдат реално. От тази гледна точка е необходим повишаване на контрол и 



затова са и тези пет човека, които ще са в помощ на районните 
администрации, които с електронния регистър ще могат да осъществяват 
ефективно контрола на домашните любимци. Защото естествено е, че 
безстопанствените животни са в следствие на домашните. От тази гледна 
точка са необходими и тези бройки, затова и ги гласувахме, за да се 
създадат екипи, които да извършват този контрол.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Димитров. Светлана Такева, все пак дама, поиска 

думата. Г-н Станислав Иванов. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Само да кажа, че абсолютно подкрепям идеята за тези пет щатни 

бройки, само нека наистина да се спази условието по обособяването на 
депата, в които ще бъдат прибирани. По инициирането на това да бъдат 
създадени места за разходка на кучета, т.е. да не направим само една крачка 
– назначаване на пет човека, които да се грижат за нещо, което всъщност не 
функционира. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Много правилно. Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Аз също подкрепям предложение и искам така да изкажа една 

благодарност на нашия колега, г-н Темелков, който доста навлезе в 
проблематиката на този наболял въпрос на обществото. И призовавам така 
общинските съветници, нашите колеги, да го подкрепим. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Димитров. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Само едно допълнение искам да направя. Тъй като сега тези пет 

човека ги гласуваме към приюта, в последствие това няма да има значение 
дали кучето е улично, домашно, котката. Това ще бъде едно звено, което ще 
отговаря за животните на улицата, независимо от това дали те са домашни 
или улични. Това трябва да се направи с цел да не е, когато се обади човек 
кучето е улично, домашно, а да е повсеместен контрола.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Първа стъпка към зоо-полиция, усещам. 
 
 



Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Абсолютно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нали, първа стъпка към зоо-полиция. Заповядайте г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това е много хубаво, което чух. Само искам да задам един въпрос 

към Вас в този случай. Дали Вие сте поискали примерно отчет, който да 
Ви бъде представен за свършената работа след шест месеца, за да стане 
ясно дали тези пет човека действително са оправдали надеждите, които 
Вие им възлагате или просто са се превърнали в поредните ... длъжности, 
които получават някакви пари, а на практика работа не вършат.  

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н председател. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте, да. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Лично съм поел ангажимент, както и на комисия “Обществен ред и 

сигурност”, както е заложено и в програмата за овладяване на 
популацията, да работим съвместно, както с администрацията, така и с 
Общински съвет, за да можем да имаме краен резултат, който всички 
граждани ще видят. Затова и сме поели ангажимент за отчет, който и в 
момента се прави от приюта, за да можем да имаме контрол върху това, 
което правим.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз първо искам да поздравя г-н Темелков, защото рядко са 

съветниците, които толкова съвестно се мъчат да си вършат задълженията 
на общински съветници. И предлагам един дебат на първата сесия 
септември или октомври, не по-късно, как ще се реши въпроса наистина с 
бездомните кучета, защото сега всички говорим по темата, но всички сме 
наясно, че дори на централна улица, като отидем, кучетата са такива, че 
нас ще ни изядат. Дето сме по 70-80 кг. мъже, а какво остава за майките с 
децата, които минават. Сега един въпрос, който постоянно го избягваме – 
моля да се направи дебат по темата, ясно е, че ще подкрепим тези пет 
бройки, не е в това проблема, който в момента г-н Стоянов докладва пред 



общинския съвет. Наистина как ще решим въпроса с бездомните кучета. 
Един въпрос. Тема, която вълнува цяла Варна не от една, не от две години. 
Един въпрос, който стана дори и национален. Какво? И във Варна ли 
трябва да имаме жертви, че тогава да се съберем да видим как да го решим 
този въпрос? И не е проблемът само на съвета. Това е дебат, в който трябва 
да участва кмета, администрацията. Ние каквито и решения да вземем, ако 
няма съвместни действия на съвет и на администрация, този въпрос не 
може да бъде решен. Затова моля септември или в най-лошия случай 
октомври, ако е натоварен дневния ред – тази тема да бъде изчерпана с 
ефективни действия след решенията на общинския съвет. Нека да участват 
градски структури също в този въпрос. Защото пък има организации, които 
ще защитават животните, има други, които пък ще искат да бъдат 
изтребвани веднага. Сложен въпрос с много гледни точки. Но така или 
иначе проблем, който стои пред Варна. Не може да продължаваме така.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Димитров. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
На комисия “Обществен ред и сигурност” разглеждаме този проблем 

от доста месеци насам. Така че този дебат подлежи на коментар. От тази 
гледна точка неправителствените организации, също работим с тях доста 
добре. Визираме изграждането на приюти, в които да вземат участие и 
неправителствени организации, което е една добра крачка за изграждането 
на такива приюти. Досега нямаме оплакване от неправителствени 
организации, което за мен говори, че си вършим както трябва работата, 
успоредно с администрацията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов говори за това да подготвим чрез Вашата комисия един 

дебат, който да стане на сесия. Мисля, че не е проблем. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Абсолютно не е проблем. На нашата комисия всеки път става дебат. 

Г-н Гуцанов, ще се радвам да присъствате. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Г-н Костадинов, заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
В подкрепа на това, което беше изказано и същевременно 

допълнение. Колкото и сесии извънредни да направим, за съжаление 
законодателя така е решил и така е структурирал закона, че ние към 



настоящия момент нямаме кой знае какви големи възможности тук, на 
местна почва да решим проблемът. Още повече, че сме голяма община, 
която има огромен интерес от страна на най-различни неправителствени 
организации – една част, от които, откровено казано, с това си вадят хляба. 
Затова аз бих апелирал и към г-н Гуцанов и към г-н Темелков, които са 
представители на парламентарни партии – нека те да предложат една 
промяна в закона, с която да се даде възможност за малко по-голяма 
свобода на действие, така да кажем, на местните администрации. Защото 
на практика в момента ръцете на администрацията са вързани и съответно 
нашите, като общински съветници. Какво ще да направим, единственото, 
което ни остава е да строим приюти – нещо, срещу което аз пък и не само 
аз, едва ли има някой здравомислещ гражданин на Варна, който да е “за”. 
Аз съм “против”, защото в крайна сметка, ако трябва да даваме пари, по-
добре да даваме пари за други неща, отколкото за това да строим приюти 
за бездомни кучета, които на практика само увеличават, възпроизвеждат, 
мултиплицират проблем. Затова няма да е лошо, пак казвам още веднъж, 
да се предложи и ако тръгне от Варна още по-добре, една такава 
законодателна промяна, за да можем вече и ние след това на следваща 
сесия да вземем радикално решение. Срамота е наистина кучетата в 
центъра на града в момента са повече от туристите. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Това беше идеята на г-н Гуцанов, да стане дебат на една 

следваща сесия. Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Точно това потвърждавам, г-н председател, което колегата каза 

преди малко. Абсолютно прав е. На този дебат вече, каквото трябва да се 
направи законодателни инициативи или това, което е необходимо, на 
Варна й подхожда точно този път да извърви. А не нали да се срещаме с 
песове по-големи от нас, пак да не се повтарям. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Темата действително е 

проблемна и трябва да се обсъжда, само че излизаме от същността на 
точката и вече почваме да обсъждаме и да правим политически изказвания, 
които нямат касателство към това, което г-н Стоянов изчете, като проект за 
решение. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други мнения, колеги? Чувствителна е темата. Ок. Не 

виждам други. Поименно гласуване колеги. 
Колеги, докато броят гласовете виждам стоят комплектите тука 

отпред. Тези, които не са влезли, направихме тренировка с таблета на г-жа 
Снежана Донева. Проблема, че нямаше, не беше минала в режим на сигнал 
от “М-Tел”. Така че, който иска може да си вземе материали.   

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги, следващото предложение второ: 
 
548-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008981ВН/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява, считано от 
31.07.2012 г., структурите на общинските администрации на районите – 
“Одесос”, “ Приморски”, “ Младост”, “ Владислав Варненчик” и 
“Аспарухово”  при Община Варна, съгласно докладни записки – вх. № РД 
12008601ВН/13.07.2012 г. от кмета на район “Одесос”; вх. № РД 
12008598ВН/13.07.2012 г. от кмета на район “Приморски”; вх. № РД 
12008689ВН/16.07.2012 г. от кмета на район “Младост”; вх. № РД 
12008641ВН/13.07.2012 г. от кмета на район “Владислав Варненчик”; вх. 
№ РД 12008612ВН/13.07.2012 г. от кмета на район “Аспарухово”, 
приложения към настоящото решение. 

Решението влиза в сила от 31.07.2012 г.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения има ли тук? 
 
Николай СТОЯНОВ 
Тъй като предишното предложение не мотивирах, но аз смятах, че и 

изказвания ще има и г-н Темелков беше така любезен от името на неговата 
комисия да даде пояснение за този път. Това предложение е направено на 
основание ал. 1, § 10 от Преходните и заключителни разпоредби в 
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в 
администрацията, обнародван в ДВ бр. 49/29.06.2012 г. и във връзка с 
правомощията на общинските съвети, съответно ние взимаме това 
решение. При проектите и разработването на проектите на структурите са 
взети становищата и предложенията са направени от районните кметства.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Чухте и становището на председателя на комисията. Имаме ли 

мнения и съображения? Няма. Поименно гласуване. 
Всичко си излиза колеги, от “Wi-Fi” трябва да минете на връзка “М-

Тел” и документите са налице. Всичко излиза, четете. Ето. Е, променения, 
не сме го качвали. Променения не сме. Материалите са ви там. 
Материалите. А тъй ли? То материалите са важни. Другите работи мисля, 
че ... Колеги, резултата.   

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

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следващото предложение.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги, третото последно предложение. 
 
549-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008982ВН/18.07.2012 г., считано от 31.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна одобрява прехвърлянето на 69 /шестдесет и девет/ щатни бройки от 
местни дейности: 714 “Спортни бази за спорт за всички”, 759 “Други 
дейности по културата” и 389 “Други дейности по образованието” в 
дейност “Общинска администрация” – дофинансиране, функция “Общи 
държавни служби”. 
 Решението влиза в сила от 31.07.2012 г.  

 
Това предложение е направено от г-н Йорданов на база на това да 

бъде по-правилно ... структуриране на дирекциите в администрацията и 
заради това, това предложение в този вид се предлага.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно е 

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

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Николай СТОЯНОВ 
Благодаря колеги. 
   
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря на председателя на комисията. Преминаваме към 

точка шеста от дневния ред.                        



VI.  
 

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

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

 
(1) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. “Акчелар”  - гр. Варна. 
(2) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. “Ваялар”,  с.о. “Траката” и с.о. 

“Горна Трака” - гр. Варна. 
(3) – корекция на решение № 467-2/9/04,05.07.2012 г. 
 

Докл.: Т. Парушева – Председател ПК “АСУОРТОНМ” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще ни ги представи г-жа Таня Парушева. Извинявам се на г-жа 

Парушева, г-н Владимир Тонев поиска думата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, в началото на сесията внесох на вашето внимание една 

точка, която да се гледа в комисията по “Архитектура”, като вносител на 
въпросната точка ви моля да ми разрешите да я изтегля от дневния ред за 
комисията и се надявам да получа подкрепа за това. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Става въпрос за точката “изменение на 

решение № 463-2/9/04,05.07.2012 г. на Общински съвет – Варна”. Колеги, 
който е “за” предложението на г-н Владимир Тонев, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте г-жо Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Благодаря. Колеги, първата точка в дневния ред по точките на 

комисията по “Архитектура” е план за улична регулация на с.о. “Акчелар”. 
Предварително искам да ви обясня защо има едно изключване на 
поземлени имоти от няколко квартала. При разглеждането на внесения 
план за улична регулация заедно с представители на Експертен съвет при 
Община Варна установихме това, че предвижданията на трасетата от 
първостепенна пътна инфраструктура, процедиране с плана на “Сотира”, 
който е влязъл в сила и предвиждането на Общия устройствен план, 



засягат различни трасета. Тъй като подробните планове за улична 
регулация в края на краищата конкретизират трасета на локализиране, така 
че върху тях в последствие, след като влязат в сила могат да бъдат 
възложени изработването на работни проекти за тези пътища. Умишлено 
изключихме квартали, които засягат неясно преминаване на трасе. С 
идеята, тъй като плана на “Акчелар” е доста голям в обхвата си, останалата 
територия да може да бъде процедирана. Затова има изключване на тези 
квартали. Ако някой има въпроси по ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, чухте разясненията на председателката на комисията. Ако 

имате въпроси, моля да ги зададете. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Добре, в такъв случай проекта за решение. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

550-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 и чл. 16, ал.7 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12-9302/26/02.02.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация 
на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост на с.о. 
“Акчелар” , като от обхвата на разработката се изключат поземлени имоти 
за обекти публична собственост квартали: 42, 43, 44, 45, 46, 49 и частта от 
кв. 24, западно от УПИ III-9520 “за озеленяване и инженерна 
инфраструктура”, в това число и схеми: схема за електронни и 
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за 
водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на 
техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и 
транспортно комуникационна схема. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, имате думата. Гласуването е явно, който е “за”, моля да 

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

предложението се приема. 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Следващото предложение на комисия по “Архитектура” – план за 

улична регулация на с.о. “Ваялар”, с.о. “Траката” и с.о. “Горна Трака”, там 
нямахме особености. Разглеждането първоначалното на плана, при 
разглеждането първоначалното на плана бяхме получили сигнал от трима 
граждани, които са заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ, като 
обявяване, на които преписките поради техническа грешка не бяха вписани 
в протокол на експертен съвет. Съответно това беше отразено и планът 
беше внесен наново. Нямахме други забележки към него, така че ви 
зачитам проекта за решение.  

 
551-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 и чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД12-9302/24/02.02.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и 
поземлени имоти за обекти публична собственост, План за улична регулация 
/ПУР/ на с.о. “Ваялар”, с.о. “Траката” и с.о. “Горна трака”,  в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за 
вертикално планиране и транспортно комуникационна схема. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Решението се гласува явно. Който 

е “за”, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
По трета точка да направя малко разяснение. В дневния ред е 

отбелязано, че става въпрос за очевидна фактическа грешка, бих искала в 
протокола да отбележи, че става въпрос за корекция на това взето решение 
на Общински съвет, а именно, когато разглеждахме плана за улична 
регулация на кв. “Изгрев” в подготвените проекти за решения не беше 
вписан текста за схемите, които се процедират задължително с плановете за 
улична регулация. Т.е. молбата ми е в протокола в последствие да бъде 
отбелязано корекция на решение № 467-2, а не явна фактическа грешка, 
защото не е изчетено в пълния си обем решението. Т.е. в момента по 
същество изчитам текста целия наново с допълнението за схемите, които се 
процедират задължително с плановете за улична регулация.  



 
552-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Варна допълва решение № 467-2 по 
Протокол № 9/04,05.07.2012 г., със следния текст: “в това число и схеми: 
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за 
вертикално планиране и комуникационно транспортна схема”, като 
решението добива следния вид:  

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 № 
РД11-9302/204/25.11.2011 г., 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 с.о. 
”Сълзица”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения. Няма. Гласуването е явно, който е 

“за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-ца Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Благодаря.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 
   
   
     
   
 



VII.  
 

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

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

основни жизнени и комунално – битови потребности. 
(2) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. 
(3) – увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа “По–

добро бъдеще”. 
    Докл.: Л. Маринова – Председател ПК “СДЖП” 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте, д-р Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Проекти за решение за заседанието на Общински съвет, номер едно. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

553-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
194-5/4/01.02.2012 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
19.07.2012 г., назначена със заповед № 2040/30.05.2012 г. на Кмета на 
Община Варна за отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение 
№ 1. 

 
Имате всички списъка на предложените лица за помощи. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така предложеното проекто-

решение? Няма. Преминаваме към гласуване, то е поименно. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 



Лидия МАРИНОВА 
Втора точка от проекто-решенията. 
 
554-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и по предложение 
на Адриана Григорова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” – 
Варна към Агенция за социално подпомагане – София с № ОС 
12000683ВН/15.06.12 г., Общински съвет – Варна приема Общинска 
програма за закрила на детето за 2012 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Трябва да ви кажа, че тази програма има една комисия за детето към 

общината, беше много широк формат обсъждана и приета от тази комисия, 
и предложена на вниманието на общинския съвет. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Няма. Гласуването е 

явно, който е “за”, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Трета точка от проекто-решенията. 
 
555-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36, 
ал. 1, 2, т. 10, чл. 36 В, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12008971ВН/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа “По–добро 
бъдеще”  от 60 на 80 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2013 г. 

 
Този център за обществена подкрепа работи изключително с 

малцинствата в посока извеждане на деца от институции и здравна 
превенция за оставени деца в институции. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря за пояснението. Колеги, мнения и съображения. Няма. 

Гласуването е явно, който е “за”, моля да гласува. 
 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

Благодаря на д-р Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря колеги. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
 
  



VIII.  
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – актуализиране на Списък на длъжностите с право на 

транспортни разходи, съгласно чл. 29 от ПМС № 367/29.12.2011 г. 
/Приложение 21/. 

(2) – заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община 
Варна за изпълнение на проект “Хуманизъм и прагматизъм в образованието 
на деца и ученици със специални образователни потребности /дестинация – 
Варна, време – 21 век/”. 

(3) – определяне на основна месечна работна заплата на Председателя 
на Общински съвет – Варна. 

(4) – изменение на приложение № 18 “Разчет за численост и фонд 
работна заплата“ към Бюджет 2012 г. на Община Варна. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД . 

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

(7) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
ремонтни дейности за нуждите на МБАЛ “Света Анна” Варна АД. 

(8) – включване на нов обект – ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД в разходната част на извънбюджетната план-сметка “Приватизация” 
по Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

(9) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 
предложение по Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, по 
схема “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите ІІ”  на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г. 

(10) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектни 
предложения по Проект “Идентификация на проектни линии за 
финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 
2013)”. 

(11) – даване на съгласие за финансиране изграждането на първи етап 
на депо за инертни отпадъци от Проектно предложение – “Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” по 
Програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на балет “Мелади”  в Европейско първенство. 



(13) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на Фолклорна музикално танцова компания Варна на Балкански 
фолклорен фестивал в гр. Охрид, Македония. 

(14) – актуализиране на Приложение № 23 от Бюджет 2012 г. на 
Община Варна. 

(15) – осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес на СОУ “Елин Пелин”. 

(16) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект 
„Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска 
администрация на Община Варна за модерна политика в областта на 
образованието и здравеопазването” по ОП ”Административен капацитет”. 

 
    Докл.: Иван Портних – Председател ПК “ФБ” 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте г-н Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги. По точка първа зачитам проект за решение.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

556-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29 от ПМС № 
367/29.12.2011 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12007368ВН/26.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва и изменя 
свое решение № 194-5, т. VI от Протокол № 4/01.02.2012 г., Приложение № 
21 на лицата имащи право на транспортни разходи, както следва: 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

кметство Каменар; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

кметство Тополи; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в ОП 

“Спортни имоти”; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”; 
� Предложение от Директора на дирекция “Управление на 

собствеността “за промяна на лицата с право на транспортни разходи; 
� Предложение от Директора на дирекция “Социални дейности и 

здравно развитие“ за добавяне на още  6 броя карти за градски транспорт на 



служители от “Домашен социален патронаж“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Колеги, запазете тишина, ако обичате. Мнения и съображения по 

така предложеното проекто-решение. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Колеги, последваща точка проект за решение зачитам. 
 
557-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12008732ВН/16.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат осигурени заемообразно от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 
средства в размер до 100 000 лв. за покриване на разходите по изпълнение 
на проект № BG051РО001-4.1.04-0062 “Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на деца и ученици със специални образователни 
потребности /дестинация – Варна, време – 21 век/” , финансиран от 
Европейския социален фонд по ОП “Развитие на човешките ресурси”, 
приоритетна ос 4 – “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, 
до възстановяването им от Управляващия орган. 

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

Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Колеги, следващия проект за решение. 
 
558-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6, чл. 26 и чл. 34, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 



организации и дейности и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД12008837ВН/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна определя 
основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет – 
Варна, в размер на 1 495 лв., считано от 01.07.2012 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Колеги, проект за следващо решение. 
 
559-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от ЗМСМА и ПМС № 

129/26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в 
администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на 
длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в 
държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за 
длъжностните характеристики на държавните служители и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12008834ВН/17.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна изменя приложение № 18 “Разчет за численост 
и фонд работна заплата“ към Бюджет 2012 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, следващите две решения предлагам да 

ги гласуваме анблок, тъй като се касае за средства за “СБАЛПФЗ – Варна”. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, постъпи предложение от председателя на комисията, 

следващите две решения да ги гласуваме анблок. Който е съгласен, моля да 
гласува.  

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

предложението се приема. 



 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Зачитам двата проекта за решение. 
 
560-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № СДЗР12000072ВН-007/16.07.2012 г., 
във връзка с писмо с  №  СДЗР12000072ВН-001/29.05.2012 г. от управителя 
на “СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 25 000 лв. за доплащане 
на доставка и монтаж на рентгенов апарат за нуждите на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо – фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД под формата на  капиталов трансфер, от дейност 469 “Други 
дейности по здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

 
 

561-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № СДЗР12000072ВН-008/16.07.2012 г., 
във връзка с писмо с вх. № СДЗР12000072ВН-001/29.05.2012 г. от 
управителя на “СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 150 000 лв. на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за осъществяване на 
дейност.  

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така предложените решения, 

проекто-решения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря на колегите за единодушното гласуване, защото така 

помагаме на ТУП-диспансера в нелеката ситуация, в която се намира той. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Колеги, запазете тишина, ако обичате. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, предлагам следващите две решения също да бъдат 

гласувани анблок.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Постъпило е предложение от председателя на комисията следващите 

две решения да бъдат анблок. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Зачитам двата проекта за решение. 
 
562-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12008714ВН/16.07.2012 г., във 
връзка с решения на Общински съвет – Варна с № 3468-8/36/10,11 и 
18.08.2011г. и № 366-15/7/16,17.05.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” Варна 
ЕООД финансови средства на равни месечни вноски /по 11 111,11 лв. 
месечно/ за мултисрезов скенер в размер на 100 000 лв. до края на 2012 г. от 
Бюджета на Община Варна. 

 
И следващия проект за решение. 
 
563-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  с 

писма от ПК “Здравеопазване” с изх. № ОС12000622ВН-005/20.07.2012 г. и 
от ОП “Инвестиционна политика” с № ОС12000622ВН-004/18.06.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства за капитален ремонт в размер на 37 357,38 лв. /тридесет и седем 
хиляди триста петдесет и седем и 0,38 лв. /от Бюджета на Община Варна за 
2012 г. на отделението по лъчелечение към СБАЛОЗ “Д-р Марко 
Марков” Варна ЕООД.  

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 



Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 11, предложението се приема. 

 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря на колегите за единодушното гласуване и за помощта, 

която оказваме на онко болницата, която също не е в добро състояние в 
момента. Уважаеми колеги, прочитам следващия проект за решение.  

 
564-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  

докладна записка от д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор на 
МБАЛ “Света Анна” Варна АД с № ОС12000846ВН/18.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати целеви средства 
в размер на 30 000 лв. на МБАЛ “Света Анна” Варна АД за поддръжка на 
поземлени имоти – общинска собственост: ПИ 10135.2557.97, ПИ  
10135.2557.321 и ПИ 10135.2557.331, по тяхното функционално 
предназначение, повишаване на експлоатационните им характеристики, 
включително чрез рехабилитация на настилките и съоръженията и 
изграждане на отводнителна шахта за нуждите на МБАЛ “Света Анна” 
Варна АД. 

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, само едно уточнение. Тука става въпрос за тези 

имоти, на които учредихме вещно право за ползване на сесията на 17 май 
2012 г. и за да влезне в решението, само ще зачета идентификационните им 
номера. Става въпрос за имоти с номера: ПИ 10135.2557.97, ПИ  
10135.2557.321 и ПИ 10135.2557.331. Благодаря. Колеги, следващия проект 
за решение.  

 
565-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и предложение на 

Кмета на Община Варна с изх. № ЗР12000166ВН-001/16.07.2012 г., във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 92-11/3/14,15.12.2011 г., 
Общински съвет – Варна включва в разходната част на извънбюджетната 
план-сметка “Приватизация” по Бюджета на Община Варна за 2012 г. нов 



обект за 60 000 лв. – ДКЦ І “Света Клементина – Варна” ЕООД за 
подмяна на асансьорна уредба. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Давам думата на проф. Клисарова, поиска думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря ви, уважаеми колеги. Искам да изразя становището си, 

личното мое, но и на всички останали. Смятам, че когато работим заедно, 
когато политическите сили са в консенсус можем да постигнем много. Тук 
съм да кажа благодаря от името на пациентите и от името на колегите, за 
това, че подкрепихте здравеопазването във Варна. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви и аз. Заповядайте г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. И аз искам да благодаря на всички колеги. С тази серия 

решения наистина показахме волята да подпомогнем здравеопазването във 
Варна. Зачитам следващ проект за решение. 

 
566-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и 

чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12009060ВН/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна 
решава: 

• Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение “Регионален туристически продукт “Различното 
преживяване – качество, полза и стойност” по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: 
“Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: “Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 
г. “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите ІІ”  на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г. 

• Дава съгласие задължителните дейности по проект 
“Регионален туристически продукт “Различното преживяване – 
качество, полза и стойност” (рекламни дейности, участие в туристически 



борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на 
маркетинговите и рекламни дейности) да се изпълняват в период до 1 
година след приключване на дейностите по проекта. 

• Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране в 
размер до 21 894,37 лева /двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и 
четири лева и тридесет и седем стотинки/, което представлява 87,58 % 
/осемдесет и седем цяло и петдесет и осем процента/ от сумата, определена 
за задължителен финансов принос по проектно предложение “Регионален 
туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и 
стойност” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/3.2-03/2012 г. “Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” Приоритетна 
ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: “Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

• Одобрява текста на Договора за партньорство на Община 
Варна с ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА 
КАМАРА, за целите на проектното предложение “Регионален 
туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и 
стойност” по Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, 
Операция 3.2: “Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 г. “Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

• Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община 
Варна да подпише Договора за партньорство на Община Варна с 
ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, 
ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, за 
целите на проектното предложение “Регионален туристически продукт 
“Различното преживяване – качество, полза и стойност” по 
Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: 
“Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 г. “Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 
 

Уважаеми колеги, ние вече сме обсъждали един подобен проект, за 
който за съжаление не успяхме да ... 

 



Снежана ДОНЕВА 
Колеги, запазете тишина, ако обичате. 
 
Иван ПОРТНИХ 
... да бъдем одобрени, но отваря се отново възможността Община 

Варна да кандидатства за този проект за развитие на Варна, като 
туристическа дестинация.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения. Няма. Преминаваме към 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, в следващото решение става въпрос за 

проектни предложения за финансиране или съфинансиране по линия на 
Международен фонд “Козлодуй”. Зачитам проект за решение.  

 
567-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12009057ВН/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 
предложения по Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за 
енергийна ефективност за общински сгради за София-град и шестте 
големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, 
Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на 
проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен 
фонд Козлодуй (2010-2013)” за 6 /шест/ обекта, както следва: 

•  ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” 
• Детска ясла № 11 “Иглика”  
• Детска ясла № 14 “Звънче”  
• ЦДГ № 7 “Изворче”  
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД”  
2. Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране в 

размер до 727 335 лева /седемстотин двадесет и седем хиляди, триста 
тридесет и пет лева/, което представлява 50 % от допустимите разходи по 
проектите за обектите по Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия 
за енергийна ефективност за общински сгради за София-град и шестте 
големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, 



Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на 
проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен 
фонд Козлодуй (2010-2013)”, разпределени както следва: 

• ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” – 298 124,22 лв. 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” – 139 210,10 лв. 
• Детска ясла № 11 “Иглика” – 63 962,19 лв. 
• Детска ясла № 14 “Звънче” – 63 595,18 лв. 
• ЦДГ № 7 “Изворче” – 134 892,48 лв. 
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД” – 27 

551,00 лв. 
3. Дава съгласие за осигуряване на средства за недопустимите 

разходи за ДДС в размер до 290 934 лева /двеста и деветдесет хиляди, 
деветстотин тридесет и четири лева/ за обектите по Мярка 2) 
Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за 
общински сгради за София-град и шестте големи града съгласно 
класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, 
Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на проектни линии за 
финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010-
2013)”, разпределени както следва: 

• ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” – 119 249 лв. 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” – 55 684 лв. 
• Детска ясла № 11 “Иглика” – 25 585 лв. 
• Детска ясла № 14 “Звънче” – 25 438 лв. 
• ЦДГ № 7 “Изворче” – 53 956 лв. 
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД” – 11 020лв. 

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

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря, колеги. С това успяхме по фонд “Козлодуй” да 

финансираме санирането, енергийната ефективност на шест общински 
сгради. Зачитам следващия проект за решение.  

 
568-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

решение по т. 1.3 от Протокол № 14/12.07.2012 г. от заседание на Общото 
събрание на Сдружение с нестопанска цел “Регионално сдружение за 



управление на отпадъците-“ЕКО-2010” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12004568ВН-001/19.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да финансира, като недопустим разход, 
изграждането на първи етап на депо за инертни отпадъци, представляващо 
неразделна част от Проектно предложение № DIR– 5112122-10-78 – 
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Варна” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” /ОПОС/, 
съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 2 
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” 
на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” реф. № BG 161РО 005 
/10/2.10.07/22/ изграждане на Регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово/Бяла-Русе/, Варна, Велико Търново, Костенец 
/Самоков/, Габрово, Добрич, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог и Ямбол. 

568-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от 
Закона за общинските бюджети и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12004568ВН-001/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие  да бъдат предвидени в бюджета на Община Варна  за 2013 – 
2014г. средства за изграждане на първи етап на депо за инертни отпадъци в 
землището на с. Въглен в размер на 92.18 % от стойността на договора за 
възлагане на обществена поръчка, но не повече от 3 783 692,18 лв. без ДДС 
/4 540 430,61лв. с вкл. ДДС/, съгласно изготвената количествено-стойностна 
сметка приложение към настоящото решение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по предложението. Не виждам. Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Заповядайте. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам следващите две точки да ги 

гласуваме анблок. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Няма. Който е следващите две точки 

да се гласуват анблок, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Заповядай.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Зачитам проекта за решение.  
 
569-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Култура и духовно развитие” с № ОСИСД12000789-001/18.07.2012 
г., във връзка със заявление от Милена Попова – ръководител на школа за 
модерен балет “Мелади” с № ОСИСД12000789ВН/29.06.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
участие на балет “Мелади”  в Европейско първенство в размер на 2 000 лв. 
от Бюджета на Община Варна за 2012 г., функция “Почивно дело, култура и 
религиозни дейности”, дейност 737 “Оркестри и ансамбли”. 

 
И следващия проект за решение.  
 
570-8. На основание чл. 21 ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Култура и духовно развитие” с № ОС12000525ВН-002/29.06.2012 г., 
във връзка с докладна записка от Юлиян Станев – главен художествен 
ръководител на Фолклорна музикално – танцова компания “Варна” с № 
ОС12000525ВН/14.05.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства на Фолклорна музикално – танцова 
компания “Варна”  за участие в Балкански фолклорен фестивал в гр. 
Охрид, Македония, в размер на 3 000 лв. от Бюджета на Община Варна за 
2012 г., функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 
737 “Оркестри и ансамбли”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тук някакви съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Колеги зачитам следващия проект за решение.  
 
571-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12009263ВН/23.07.2012 г., във 
връзка с писма от ПК “Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места” с 
№ АГУП12001746ВН-001/20.07.2012 г.,  Общински съвет – Варна изменя 



Приложение № 23 от Бюджета на Община Варна за 2012 г., в частта 
относно обектите на възлагане в рамките на гласуваните средства в 
Приложението, съгласно приложение към настоящото решение.  

 
Тука е г-жа Куцарова, ако имате допълнително въпроси е на 

разположение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Въпроси колеги, мнения и съображения. Не чувам. Поименно 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващия проект за решение. 
 
572-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, 

ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена и по предложение на Коста Базитов – зам. кмет на Община Варна с 
изх. № ЗК12001352ВН/20.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за формиране на паралелка под норматива за минимален брой 
ученици в СОУ “Елин Пелин”   за учебната 2012/2013 г., както следва:  

- VIII клас - двама ученици паралелка с профил “Изкуства” – 
хореография.  

Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти  в размер на  4 360 лв., в това число 1 272 лв. до 31.12.2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми колеги, следващия проект за решение. 
 
573-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12009160ВН/20.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие разходите в размер на 287 157,58 
лв. /двеста осемдесет и седем хиляди сто петдесет и седем 0,58 лева/, 
необходими за изплащане на сумите по Договор № Д12-9200/26/13.01.2012 
г. с предмет “Създаване на условия за подобряване на работата в звената 
по човешки ресурси в Общинска администрация Варна, в това число в 
образованието и здравеопазването. Изследване на добрите практики. 
Популяризиране на дейностите на проекта” – дейности 2, 3 и 4 и Договор 
№ Д12-9200/311/28.02.2012 г. с предмет “Юридически консултации и 
/правни/ експертизи на доклади от проучвания и актове, свързани с 
подобряване на управлението на човешките ресурси в Община Варна” от 
проект “Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска 
администрация на Община Варна за модерна политика в областта на 
образованието и здравеопазването”, Приоритетна ос II. “Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.1 “Модерно управление на 
човешките ресурси в държавната администрация”, финансиран по ОП 
“Административен капацитет” , бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-
04., съгласно договор за безвъзмездна помощ № 10-21-35 /09.06.2011 г. 

Средствата да се осигурят заемообразно от Бюджет 2012 г. на 
Община Варна до възстановяването им от Управляващия орган на 
Оперативна програма  “Административен капацитет”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Няма. Поименно гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Последното предложение.   

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря на всички колеги за конструктивната работа.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е изтеглено. Извинявам се, ние го изтеглихме.  
Колеги, време за обедна почивка. Предлагам един час обедна 

почивка. Продължаваме в 14:00 ч. Приятен обяд.  
 
 



Следобедно заседание – начало в 14:00 ч. 
 

 
Присъстват 43 общински съветника, отсъстват: 
 
Желез ЖЕЛЕЗОВ 
Йорданка ЮНАКОВА 
Лидия ПЕТКОВА 
Марио ШИВАРОВ 
Николай ПАШОВ 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Тодор МУТАФОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, в залата е доста по-хладно. Чакаме ли някой отпред 

залата? Г-жа Софрониева очаквам да видя. Готова ли си?  
Уважаеми колеги, обедната почивка изтече. До момента имаме 

положени 27 подписа в присъствения списък, следователно имаме 
необходимия кворум и откривам следобедната част на Десетото заседание 
на Общински съвет – Варна, първият работен ден.  

Продължаваме там, където приключихме, а именно с точка девета от 
дневния ред.  

 
  
 
 

   



IX.  
 

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

“Собственост и стопанство”  относно: 
 
(1) – отмяна на решения № 3501-11, 3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. 

и 3540-3/38/20.09.2011г.; промяна в “Годишна програма за 2012г.”; 
одобряване пазарните оценки и провеждане на публично оповестен 
конкурс за продажба на имоти, находящи се в гр. Варна, жк. “Възраждане” 
– І м.р., жк. “Младост” ІІ м.р., ул. “Роза” и бул. “Вл.Варненчик” . 

(2) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Паркинги и гаражи – Варна”ЕАД и създаване на ОП “Общински 
паркинги и синя зона – Варна”.  

(3) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Стопанска и спомагателна дейност”ЕАД и създаване на ОП 
“Комплекс за детско хранене”. 

(4) – промяна в капитала на “Дентален център І Варна”ЕООД. 
(5) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”; одобряване на 

пазарна оценка и провеждане на публичен търг за имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Македония”. 

(6) – допълване на Решение № 183-18/3/14,15.12.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(7) – предоставяне безвъзмездно за управление на Комисията за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на част от 
имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Ген.Колев” № 92. 

(8) – избор и упълномощаване на представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на “Общинска банка”АД. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Възраждане”, І м.р. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Любов” № 17. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Константин и 
Фружин”. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 24. 



(15) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, кв. “Виница”, ул. “Сава Геренов” № 22. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 
№ 100. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Мадара” № 47. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на 
строеж върху имот, находящ се в гр.Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара 
Гидик” № 65. 

(19) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и учредяване право на пристрояване върху имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” № 31. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Анастасия Железкова” № 55. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Виница”, с.о “Перчелията”. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Чайка, 
местност “Банала чешма”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Ропотамо” № 11. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Прибой”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Боровец – север”.  

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, 
ул. “Стоян Бацов” № 13. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор 
Влайков” № 74. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. 
“Виница – север - Розмарин”. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в с. Каменар, ул. “Цар 
Симеон I” №18. 



(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Топола” № 2. 

(31) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на  съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Зеленика”. 

(32) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27. 

(33) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”. 

(34) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Свети Никола”.  

(35) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.1660, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-
юг”.  

(36) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.675, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-
юг”. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Петко 
Момчилов” № 38. 

(38) – отмяна на Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от протокол № 
35/22,23 и 29.06.2011 г., одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул. “Вилите”. 

(39) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бялата 
чешма, Дъбравата”.  

(40) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на  общински 
спортни обекти в полза на спортни клубове. 

(41) – отмяна на Решение № 430-16 от протокол № 7/16,17.05.2012 г. 
и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 
положение-ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, ет. 7. 

(42) – упълномощаване на представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД. 



Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Председателката на комисията, Валентина Софрониева ще ни 

представи в един стегнат, систематичен вид с изготвени предложения за 
гласуване анблок на всички онези решения разгледани в комисията и които 
са на едни и същи основания. До тук имах, каквото да кажа и давам думата 
на председателката на комисията, която да доуточнява видимо последните 
тънкости, които ще представи на нашето внимание.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, за по-делово протичане на проектите за дневен ред 

от комисия по “Собственост и стопанство”, Ви предлагам г-н председател, 
от т. 12 до т. 18 включително да бъдат гласувани анблок, тъй като са на 
едни и същи основания и от т. 19 до т. 39 включително да бъдат гласувани 
анблок. Не е имало никакви притеснения по тези точки в комисия. Моля да 
приемете това предложение, г-н председател.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-жа Софрониева, извинявам се .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
От т. 12 до т. 18 включително да бъдат гласувани анблок, на едни и 

същи основания са. От т. 19 до т. 39 включително. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Поисках, за да мога да запиша. По-бавно. От 12 .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
До 18 включително.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
После?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
От 19 до 39 включително.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това ли е? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Това са. Благодаря.  
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, председателката направи предложение от т. 12 до т. 18 от 

комисията по “Собственост и стопанство” и от т. 19 до т. 39 от дневния ред 
на комисията по “Собственост и стопанство”, точките да бъдат гласувани 
анблок. Имате ли мнения и съображения по направеното предложение? Не 
виждам. Който е “за” предложението, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Започваме работа, г-жо Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

574-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
писма № РД123947ВН/03.05.2012 г. и №РД11-1700/60/10.05.2012 г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна отменя свои решения 
№ 3501-11(36)/10,11 и 18.08.2011 г., № 3502-11(36)/10,11 и 18.08.2011 г. и 
№ 3540-3(38)/20.09.2011 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режима на 

гласуване е поименно.  
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12; неучастващи в гласуването - 1, предложението се 
приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна приема следното 



изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2012 г.:  

Общински съвет – Варна допълва т. 2 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба или публично-частно партньорство, 
съгласно ЗОС” в т. 2.1 – „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС” на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2012 г. със следните имоти – частна общинска собственост: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 
1 800 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Младост” – ІІ м.р., предмет на 
АОС № 6353/18.03.2011 г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 
2 464 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Младост” – ІІ м.р., предмет на 
АОС № 6354/18.03.2011 г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, целия с площ 4 419 
кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. ”Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, предмет 
на АОС № 4899/ 02.09.2008 г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 
1 663 кв.м., находящ се в гр. Варна, бул. ”Владислав Варненчик”, подрайон: 
9, кв. 280, предмет на АОС № 6773/ 26.01.2012 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с 

чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска 
собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 
5 364 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/ 16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Възраждане” – І м.р., кв. 16, предмет на 
АОС № 6554/18.07.2011 г., в размер на 1 313 000 лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 
1 800 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/ 16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС № 
6353/18.03.2011 г., в размер на 382 000 лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 
2 464 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/ 16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС № 
6354/18.03.2011 г., в размер на 530 000 лв., без включен ДДС; 



– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед № 
КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул. ”Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г., в размер на 878 700 лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 
1 663 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-98/ 10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед № КД-14-03-3389/19.12.2011 г. на 
Началник на СГКК - Варна, находящ се в гр. Варна, бул. ”Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв. 280, предмет на АОС № 6773/ 26.01.2012 г., 
в размер на 706 300 лв., без включен ДДС. 

 
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 и по реда на чл. 98 и следващи от 
НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти – частна общинска 
собственост, при достиганата след провеждане на конкурса цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 
5 364 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Възраждане” – І м.р., кв. 16, предмет на 
АОС № 6554/18.07.2011 г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 
1 800 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС № 
6353/18.03.2011 г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 
2 464 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС № 
6354/18.03.2011 г.; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед № 
КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началник на СГКК - Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 



– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 
1 663 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-98/ 10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед № КД-14-03-3389/19.12.2011 г. на 
Началник на СГКК - Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв. 280, предмет на АОС № 6773/ 26.01.2012 г., 
при начална конкурсна цена 3 810 000 лв., без включен ДДС, 
представляваща:  

– изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на пристройка на два 
етажа за две групи с подземен етаж – плувен басейн и физкултурен салон, 
към ОДЗ № 11 “Детски свят”  (стойност с непредвидените разходи в 
размер на 989 508 лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. ”Владислав Варненчик”, 
микрорайон: 1, кв. 21 и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.484, целия с площ 6 494 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АК, предмет на АОС № 6534/07.07.2011 г.; 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на нов корпус за шест градински групи с физкултурен салон, 
кухненски блок, котелно и басейн към ЦДГ № 44 „Крилатко” (стойност с 
непредвидените разходи в размер на 2 820 492 лв., без включен ДДС), в 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
”Възраждане” – ІІ м.р. и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.227, целия с площ 10 264 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС № 6574/26.08.2011 г., 
на обща стойност за инвестицията 3 810 000 лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 
108/2006 г.) – първа група или договор за изпълнение на строителството с 
едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 



Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр. 108/2006 г.) – първа група; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.12. декларация за липса на неизплатени и неизпълнени задължения 
(не само финансови) по договори с Община Варна; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр. 108/2006 г.) – първа група или договор за изпълнение 
на строителството с едноличен търговец или юридическо лице, 



притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108/2006 г.) – 
първа група; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2009 г., 2010 г. и 
2011 г., съгласно Закона за счетоводството; 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 381 000 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая № 1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложената цена за имота – частна общинска собственост, не 
по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без включен ДДС – 
50 %; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и  не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 50 %. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 
където:  
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 50 
Ц участник – предложената от кандидата цена за имота – частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 
3 810 000 лв., без включен ДДС;  

Ц макс – максимална оферирана цена за имота – частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без 
включен ДДС. 



К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 50 
СИ мин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 15 % от 
стойността на инвестицията – 3 810 000 лв., без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 3 810 000 лв., без включен 
ДДС, се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди 
подписване на договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №6534/07.07.2011г. и 
АОС №6574/26.08.2011г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по вина 
на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а извършените 
подобрения и приращения стават общинска собственост; 

5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява съгласно изискванията на 
заповед №3382/17.09.2011г. на Кмета на Община Варна, от оторизирани 
експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от дирекция 
“Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна. 

 
 



Предлагам така изчетените всички решения да бъдат гласуван и 
анблок по това ПЧП. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има предложение така изчетените предложения да бъдат 

гласувани анблок, но да чуем съображенията, може да са в тази посока на 
г-н Тонев. Заповядай.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Прочетох, а и пише “изграждане по одобрен проект на Община 

Варна”, в същия момент долу в конкурсните условия пише “проектиране, 
изграждане и оборудване”. Имаме ли одобрен проект и ако има одобрен 
проект кое налага нуждата от проектиране? Одобрения проект, като такъв 
напаснат ли е конкретно към терена или тепърва ще се прави? Може ли 
това някой да го изясни?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има конкретен въпрос, г-жо Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Конкретния въпрос, задайте си всички въпроси. В момента г-жа 

Трендафилова ще дойде да отговори на вашите въпроси.  
 
Владимир ТОНЕВ 
На кого да ги задам въпросите?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Е ми те ще запишат тези въпроси. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Янко, може ли на тебе? Добре ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Въпросите ще се запишат, така че ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
При положение, че нямаме направено проектиране, защото пише, че 

предмет на дейността е проектирането, как стигнахме до въпросната цена 
от 3 млн. 810 хил., която е твърде конкретна, което означава, че ние имаме 
проектиране, имаме КСС, имаме всичко, което е приключило, като 
остойностяване. Това при липсата на проект ми е странно как става. И дали 
въпросния проект е напаснат и има ли разрешително за строеж, и на коя 
фаза е проектирането. .. Да, разбира се, за детската градина говоря.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, ако обичате на микрофона отпред, отстрани.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Репликират ме. Казах имаме проект, а в същия момент предмет на 

сделката е и проектиране. Значи кое от двете е вярно? Или имаме или 
нямаме.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ще го кажа на микрофон. Уважаеми колеги, призовавам от 

микрофона да се явят представители на администрацията, тъй като гледаме 
предложения на кмета и те трябва да обяснят своето предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да минем към следващите точки.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Предлагам да минем към следващата точка, когато дойде г-н Базитов 

... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, благодаря на г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н кмета, Теодора Трендафилова и всички, които са отговорни, 

тогава да преминем към тази точка, да се върнем отново към нея. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, второ процедурно предложение чувам. Първото беше на г-

жа Софрониева .. Докладваха, че Трендафилова слиза, в асансьора пътува 
вече, на етажа ще дойде. Затова аз подлагам на гласуване процедурното 
предложение на г-жа Софрониева, изчетените проекти за решения да ги 
гласуваме анблок. То не ни пречи да го приемем това решение. След което 
на г-н Гуцанов, да продължим с другите точки, ако до тогава не е дошъл 
представител на администрацията. Колеги, който е “за” процедурното 
предложение на г-жа Софрониева, моля да гласува. “За” анблок да 
гласуваме точките, няма тука разнобой.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 



Г-н Тонев поиска думата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Формално, само формално казвам гласувах “против”, за да мога да 

обясня защо. След като ние нямаме обяснението от администрацията би 
могло обяснението на някои от обектите да ни хареса, но на някои да не ни 
хареса. Гласуването анблок тогава ни вкарва в невъзможност да си 
разделим гласа, ако нещо ни хареса, а друго не ни хареса. Само това ми 
беше съображението, защото гласуването на анблок преди обяснението на 
администрацията за какво става въпрос, може да ни доведе до малко по-
труден вариант за гласуване, но така или иначе след като е прието. Аз бях 
поискал думата, но не ме забелязахте – преди да го гласуваме анблок да си 
изкажа това мое мнение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Затова сложих и очилата, да мога да виждам. Но все пак този отговор 

беше даден и на комисия, но ще изчакаме г-жа Трендафилова да дойде. Г-н 
Гуцанов предложи уважаеми колеги, да продължим със следващите точки, 
а след това да се върнем на тази изчетена точка, след като чуем 
обяснението на администрацията. Който е съгласен с предложението на г-н 
Гуцанов, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Продължаваме със следващите точки, след изслушване на 

становището на администрацията ще се върнем да гласуваме поименно 
изчетените до момента точки. Слушам.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, чл. 252, ал. 1, т. 1 от ТЗ 

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12008867ВН/17.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Паркинги и 
гаражи - Варна”  ЕАД, ЕИК 200472647, със седалище и адрес на 
управление в гр. Варна, бул. „Съборни” № 19а. 

1. На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на съвета 
на директорите на „Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД; 

2. На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да назначи 



ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на ОбС- Варна. 

3.Определя възнаграждение на ликвидатора – ……………………… 
 

Петър ЛИПЧЕВ 
Извинявайте, в този проект тука казвате “освобождава съвета на 

директорите”, а в следващото предложени казвате “освобождава 
прокуриста на предприятието”. Каква, защо .. Не мога да разбера логиката 
на тези предложения изобщо.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами според мен лично, това не е правилно да освобождаваме 

прокуриста.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да де, в другото е записано друго, заради това просто .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Заради това Ви казвам, че според мен е грешка ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
... и е въпроса към ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
... на администрацията.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
И има ли записани други аргументи в проекта за това решение или 

просто така има предложение от кмета да го направим?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има предложение на кмета ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Аргументите на кмета ги чухме.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Е ми .. Да ви донесем предложението, ако искате. Да Ви прочетем 

цялото предложение на кмета. То се коментира, коментира това решение, 
аз ви изчитам проекта за решение. То се е разглеждало и в комисия.  

 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Всъщност проект за решение би трябвало да бъде – освобождава 

борда на директорите и назначава ликвидатор. Това ли е?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Всъщност за .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Както е ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
... всички предприятия. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Така би трябвало да бъде.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, да. Така е. 
   
Николай АПОСТОЛОВ 
Виждам, че се стигна до консенсус. Г-жо Софрониева ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Извинявайте, икономически анализ нямаше никъде предложен на 

това предложение, нали така. И какво ще струва на общинската хазна това 
нещо? Това е моя въпрос. Дали го има някъде записан и има ли някой, 
който може да отговори?   

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има такава .. Г-жа Трендафилова, готова ли сте да отговорите какво 

ще струва това нещо от бюджета? Какво ще струва? Заповядайте да 
отговорите на г-н Липчев. Какво ще струва на бюджета ликвидирането на 
това дружество - “Паркинги и гаражи”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов. 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, нямахме намерение да правим дебат по тази точка. 

Само че аз не мога да си обясня нещо – в залата нямаше до преди малко 
нито един представител от страна на администрацията, ние обсъждаме 
публично – частното партньорство за няколко милиона. Започваме 
следваща точка с ясното съзнание, че трябва да мине предходната, 
оставяйки я назад, отивайки напред, да обсъждаме общинско дружество, 
което доведе до огромно напрежение в града. Някой ще обяснили какво в 
крайна сметка се случваше в “Паркинги и гаражи”? Или някой от асансьора 
слиза в момента и казва, че не е чул? Ние бит пазар ли сме или Общински 
съвет на Варна? Синята зона какво напрежение направи в града? И добре, 
че се спря. В момента някой ще направили анализ провалил ли се е, защо се 
е провалил или не се е провалило общинското дружество “Паркинги и 
гаражи”? И да вземем решение – да, то трябва да бъде закрито, но на базата 
на някакъв анализ. Или просто някой ще слиза от някъде, защото имал 
друга работа. Коя е по-важна работа в момента днес, когато заседава 
общинския съвет на Варна? Извинявайте много. Че ние девалвираме, като 
съветници. В крайна сметка коя е причината и ако се е провалило това 
дружество, да се каже – да, то се е провалило това дружество. И затова то 
минава към кметската администрация, защото с това нещо ще бъдат 
спестени такива и такива средства. Очакваме такива приходи, ако се 
направи синята зона. Ще се прави ли, няма ли да се прави? Какви са 
параметрите на тази синя зона? И едва тогава общинския съвет да вземе 
своето решение. Какво правим в момента? Ако има нужда взимаме почивка 
и давайте по този начин да вървим. Но за смях да ставаме, аз не съм 
съгласен в такъв фарс да участвам.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги без емоции, както беше и на майската сесия, когато всичките, 

т.е. на една комисия преди това, разбрахме какво и що се правеше в 
“Паркинги и гаражи”, без значение кога е започнало и как е продължило. 
Но очевидно нашия опит, като Общински съвет да създадем въпросно 
дружество и да направим нещо, имаше реалната опасност да стане така, че в 
Община Варна да могат да влизат една част от едни пари и то тогава, когато 
му дойде времето дивидента да се отчислява. Лично за мене, когато става 
въпроса за такова дружество от типа на “Паркинги и гаражи” е добре в 
същия ден в момента, когато се прави прихода, той да си влиза в Община 
Варна, от където евентуално надявам се, както каза кмета – те ще бъдат 
изразходвани целево и именно за поддържане на пътната инфраструктура. 
Нормално е този, който си ползва повече колата, т.е. ползва и паркингите, 



да плаща по този начин чрез таксата за синята зона повече за 
инфраструктура. Не виждам нищо ненормално това нещо от търговско 
дружество към общинския съвет да отиде към общинско предприятие. Още 
повече, че такава е практиката с общински предприятия в най-големите 
градове в страната, а включително и в по-малките. Направо ... В малките 
градове, включително използват и хора, които да поддържат въпросните 
паркинги и въпросната синя зона, които са по социалната програма, която 
се казва “Помощи срещу труд”, т.е. лицата, които получават помощи да 
имат възможност там да участват в почистването на синята зона. Лично за 
мене, предполагам и моята група ще ме подкрепи, ние сме го говорили – 
начина да стане чрез “Паркинги и гаражи” чрез общинско предприятие, 
просто е по-добър. Друг е въпросът какво ще правим с общинското 
дружество. Ние трябва да го обявим в ликвидация, от тук нататък имам 
въпрос към юристите – обявявайки го в ликвидация какво правим с борда 
на директорите? Надявам се докато текат дебатите те да го изяснят и да ми 
отговорят дали борда на директорите се саморазпуска или ние трябва да му 
поискаме оставката. Борда на директорите ли ще прави ликвидацията, те ли 
ще назначат ликвидатора или ние ще изберем ликвидатор? Защото 
настоящия борд на директорите показа, че буквално не .. Щях да кажа една 
мръсна дума – общинския съвет, но все едно не съм я казал. Така че, ако 
ликвидатора ще трябва да се назначава от борд на директорите по-добре 
ние сега да изберем нов борд на директорите, който да назначи 
ликвидатора. Ако ликвидатора трябва да се назначава от общинския съвет, 
добре е да го изберем сега, тука на тази сесия, за да може това нещо да 
продължи, да не може това нещо да остане във вакуум от сегашния борд. 
Призовавам да подкрепите преминаването на предприятието в общинско 
предприятие. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
То е написано кой ще назначи ликвидатора, г-н Тонев. Г-н кмета ще 

го назначи. Реплика от г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Реплика. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
След което д-р Станев. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Значи, аз го заявих и на председателския съвет и преди малко ви 

казах, че ние също ще подкрепим и също смятаме, че това е правилният 
подход. Въпросът е, че не може по този начин да няма нито един 
представител на администрацията и да се казва, че някой бил в асансьора. А 



не става въпрос дали ще се подкрепи или няма да се подкрепи. И затова 
казах, че дори нямаше да взимаме отношение по темата. Въпросът е, че 
трябва да има взаимно уважение между съвет и администрация.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, във връзка с пълната яснота що се отнася 

до фирма “Паркинги и гаражи” и обсъждането три пъти на въпроса с 
действията, поведението, оценките за фирма “Паркинги и гаражи” – те бяха 
дадени с това, че освободихме борда, че не го освободихме от отговорност, 
че ликвидирахме командитното дружество, че ликвидирахме самото 
предприятие с предложението за решение, ликвидаторът е посочен и ще 
бъде назначен от кмета. И във връзка с това, че общинското предприятие 
към този момент 180 места дава 30 хил. на месец, ако ония 24 хил. места 
бяха нарисувани там – ай ся да помечтая малко и аз, представяте ли си 24 
хил. не ми стига акъла, цял бюджет на Община Варна. Заради туй да се 
задоволя с по-скромните цифри, процедурно ви предлагам да гласуваме 
прекратяването на тази система, която започнахме преди два месеца и 
половина, и да завършим този процес. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н кмета поиска думата. Заповядайте. Надявам се да мислите колеги 

за възнаграждение на ликвидатора, за да оформим предложението, което ще 
гласуваме след малко.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Тук съм в знак на уважение към общинските съветници. Имаха 

въпроси. Отсъствието го възприемете, като висша форма на доверие към 
това, което правите и начина по който го правите. Така. Има ли спор по 
полезността на тази стъпка? Няма. Имаше ли остри родилни мъки, когато го 
създавахме в предишен мандат? Минахме ли през няколко етапа? Все пак 
на определяне предмета на .., на ограничаването му и вкарването му в това, 
което по закон може да бъде. Няма. Пътят е отъпкан. Ясна е материята. 
Целта, която си поставяме също добросъвестно си я поставяме, призовавам 
ви заедно да следим как се движим към постигането на тази цел. Повече 
средства в общинския бюджет, целево разходване на тези средства. Самия 
факт, че сме стигнали до този извод, правим това решение и самото го 
обсъждаме, приемете го като някаква форма на оценка на досегашното 
съществуване – полезност, ефективност на съществувалото дружество. 
Другото е процедура. Рутина. Кой ще го назначи, кога ще го назначи и т.н. 
Всичко това ще мине разбира се, чрез вашето решение и чрез стриктното му 



изпълнение. Така схващам нещата. В началото на деня ви казах – сесията си 
върви, но и при мен графика е натоварен. Днеска беше обществената по 
туризъм, днеска идваха представители на органите на сигурността, 
хотелиери, т.н. Това бяха неща, които дълго и трудно бяха обсъждани във 
времето. Не го приемайте, като акт на незаинтересованост от вашата работа. 
Ей го в момента също вървят горе обсъжданията – с едното ухо слушам 
телевизора, плащането по европейските програми, точно това обсъждаме в 
момента. Добре колеги. Мисля, че имате предложения, които подлежат на 
гласуване. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме процедурно предложение, г-н Липчев. Питанията и отговорите 

на питанията, точката беше сутринта.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Моя въпрос ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласувам процедурно ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
... колко ще струва на бюджета това нещо ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз не знам, вие по комисии не ходите ли? Материали не четете ли? 

Таблети ви дадохме. Хартиени материали има. Нямам думи. Колеги, 
процедурното предложение на д-р Станев за прекратяване на 
разискванията, който е “за”, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Разискванията приключиха. Аз ще искам г-жа Софрониева да 

препрочете пълния текст, за да ни опресни паметта, като преди това чакам 
да чуя да попълним графата “възнаграждение”. Така разбрах, че искате да 
го пуснете. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, възнаграждението. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушан предложения за възнаграждения на  ликвидатора, което 

трябваше в комисията да сте свършили.  



Янко СТАНЕВ 
... средната заплата .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Точно така е, принципно ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли други мнения и съображения?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да не фиксираме сума ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Виждам още три предложения. Хайде да видим. Г-н Павел Христов – 

две средни заплати ли?  
 
Павел ХРИСТОВ 
Две минимални.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, две предложения има. Айде сега, още има ли? Дай Влади 

трето, ще ги гласуваме едно по едно. Давай. .. На микрофона, че ще имам 
пак обструкции, че не съм го вписал. .. Трето предложение. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Би следвало според мен поне да е равно на заплатата на прокуриста 

или управителя на дружеството, което от двете има.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме първото. Възнаграждение на ликвидатора да е равно на 

заплатата на прокуриста. .. На микрофона, д-р Станев. .. Това трябваше в 
комисията да сте го свършили. Нищо не правите ... 

 
Янко СТАНЕВ 
Вижте, затова не се казва точна сума, защото това изглежда много или 

малко в зависимост от това какво точно се ликвидира и за какъв срок се 
ликвидира. Значи това е обем работа. Това две минимални заплати е 
смешно. Или две, смешно .. Не. Просто несериозно. Представете си, че в 
дружеството имаме бакия, като командитно дружество, което трябва да 
бъде изчистено с четири – пет експертизи. Значи, не говоря за това, има 
фиксирано обикновеното междинно решение, когато нямаме друго решение 
– средната работна заплата за дружеството. Защото това изглежда 
справедливо и спрямо тези, които работят в момента в дружеството и 



ликвидираме дружеството, и спрямо общинското предприятие, което ще 
създаваме. Това са обективните критерии. Затова го предложих, но неща да 
се удължаваме. Просто ...  

 
Владимир ТОНЕВ 
Оттеглям си предложението. Присъединявам се към това на г-н 

Станев.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Вървим към консенсус. Г-н Тонев оттегли своето предложение. Д-р 

Станев предложи средната за дружеството заплата. Г-н Христов, Вие какво 
правим? Оттегля г-н Христов. Колеги, който е съгласен в решението да 
бъде вписано “ средната за дружеството заплата” , моля да гласува.      

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

предложението се приема. 
 
Г-жо Софрониева, с членовете, с основанията, със сумичката, с 

всичкото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 

 
575-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, чл. 252, ал. 1, т. 1 

от ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12008867ВН/17.07.2012 г., Общински 
съвет – Варна прекратява чрез ликвидация търговско дружество 
“Паркинги и гаражи - Варна”  ЕАД, ЕИК 200472647, със седалище и 
адрес на управление в гр.Варна, бул. “Съборни” № 19а. 

1.  На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на 
съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 

2. На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да назначи 
ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на ОбС- Варна. 

3. Определя възнаграждение на ликвидатора – средното за 
дружеството възнаграждение. 

4. Определя срок за ликвидация до 6 /шест/ месеца. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения вече? И заплатата е включена – 

средната за дружеството заплата. Няма. Поименно ... Нещо юридическо ли 
ще вкараш .. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Тя срока за ликвидация обикновено е шест месеца. Тя продължава по 

закон шест месеца. Определя минимален срок за ликвидация шест месеца. 
Това е .. Да де . Ами добре колега, предложете срока за ликвидация.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, къде бяхте на комисията?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Определяне срок за ликвидация.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Определя срок на ликвидацията ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... шест месеца. Така ли да разбирам?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Те .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
До .. 
 
Янко СТАНЕВ 
Срока никога не е минимален. Значи определя, презумпцията е, че 

понякога ликвидациите се бавят толкова много, че доизточват съответната 
фирма. Затова ликвидацията има срок, след която дата ликвидатора носи 
отговорност. Т.е., ако това искаме да кажем, че ако до шест месеца не 
приключи, така трябва да бъде оформено юридически – тогава ликвидатора 
носи отговорност. Това е смисълът на предложението. И затова аз 
предлагам, ако ще е минимален срок и максимален да има. Максималният е 
шест месеца, чух го. Така разбирам предложението. Че максималният е 
шест. Ами минималния? Няма смисъл.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Докторе, много лекции слушахме днеска. Да запишем – определя срок 

за ликвидация шест месеца.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Шест месеца.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жо председател ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз го казах преди малко – определя срок за ликвидация до шест 

месеца.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Чух и друго. Повтори го на микрофон така .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Определя срок за ликвидация до шест месеца от датата на влизане на 

сила в решението на общинския съвет.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точка.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Г-жо Софрониева, да поканите представителите на ... 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Поканвам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
.. администрацията.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
.. г-жа Трендафилова да отговори на въпросите на г-н Тонев, тъй като 

продължаваме предходното решение. Заповядайте, г-жа Трендафилова.  
        
Николай АПОСТОЛОВ 
Отговор на въпроса на г-н Тонев.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА  
Така, във връзка със запитването на г-н Тонев дали са използвани 

проекти от предходно публично – частно партньорство ... А какъв е бил?   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Опреснете ни паметта, г-н Тонев. 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
................. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Извинявам се, но все пак да може да навлезе г-жа Теодора 

Трендафилова с бърз старт.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Конкретно в самите конкурсни условия пише изграждане по одобрен 

от Община Варна инвестиционен проект и един абзац по-долу пише 
задължение на спечелилия конкурсът е проектиране и изграждане и т.н. И 
конкретния ми въпрос е – след като не e ясно колко точно, как ще бъде 
разположено, какво ще представлява архитектурата на сградата, като 
такава, как сме успели да изчислим точната цена от 3 810 000 лв., която е 
необходима? За оборудването е ясно – оборудването е стандартно, много 
пъти е правено, но конкретно за постройката - инвеститор съм в подобни 
проекти. Дори да вземеш един проект и да го напасваш, той винаги се 
различава от оригинала по детайлите. Няма как да бъде сметнато толкова 
точно. В тази връзка, нали аз не очаквам г-жа Трендафилова да ми 
отговори, защото то въпросът е по-скоро към “Инвестиционна политика”, 
бих предложил на колегите, докато траят дебатите да помислят за следното 
решение, ако е възможно. Да си върви конкурса така както е направен, но 
след като фирмата спечелила конкурса извърши проектирането да бъде 
представено на сесията на общинския съвет една количествена стойностна 
сметка, която е вързана с вече проекта, да можем да я преценим каква е – 
дали не е надута или е, като ако е надута можем да я коригираме и 
разликата, която би се получила просто ще я внесем в сметката на Община 
Варна. Защото, ако те казват, че са готови да инвестират 3 млн. и 600 хил. 
лв. – говоря за условни цифри разбира се, а се окаже, че по КСС реалната 
стойност е 3 млн. никой няма да каже “не, ти ще си ходиш”, просто тези 600 
хил. ще ги внесе в Община Варна и да продължава да си изпълнява проекта. 
Няма как ... Г-жа Трендафилова ... 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА  
Да.  
 
Владимир ТОНЕВ 
... е превъзходен юрист, но един юрист да ми отговаря на неща, които 

са свързани със съвсем други специалности .. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА  
Ами, веднага мога ... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Резонно, и от други колеги го чух в последните дни при 

консултациите, подобно нещо, така че .. Слушам. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА  
Няма проблем, мога да разясня какво се има в предвид в така 

изготвеното предложение за публично – частно партньорство. Става въпрос 
за два отделни обекта, поради което и двата абзаца, както г-н Тонев е 
забелязал нали има известни различия, тъй като изискванията на общината 
ще бъдат и съответно във връзка с конкретния случай и различни. Първия 
обект, който Община Варна очаква да получи по публично – частното 
партньорство, което се разглежда е пристройка на два етажа за две групи с 
подземен етаж, плувен басейн и физкултурен салон към ОДЗ № 11 “Детски 
свят”, като в предложението са направени изчисления, включително с 
непредвидените разходи на средни пазарни цени. Това, което г-н Вълканов 
ми обясни, тъй като е в болнични и не можа да присъства, са ползвани тези 
разчети и е определена въпросната сума, но в тази връзка искам да кажа, че 
сме напреднали администрацията в това отношение и ползваме одобрени 
инвестиционни проекти, поради което и проектирането не е залегнало в 
ангажимент на потенциалния инвеститор. Те са точно определени, като 
застроена площ параметрите, това са 231 кв.м., като РЗП-то ще бъде 451,82 
кв.м. нова застроена площ към съществуващата, която е 2418 кв.м. В тази ... 
Значи, за ОДЗ 11 общината ще получи 231 кв.м. нова застроена площ, като 
РЗП-то става респективно 451 кв.м. ... 989 хил. лв. е предвидено. ... Да, тъй 
като нали става въпрос и ... И плувен басейн, физкултурен салон и 
обзавеждане, въвежданото оборудване е включено, обзавеждане и 
въвеждане в експлоатация. Т.е. да влязат децата и да се ползва. Без да има 
нужда от нищо да се прави. .. В следващия случай, където общината очаква 
нов корпус за шест градински групи с физкултурен салон, кухненски блок, 
котелно и басейн към ЦДГ № 44 “Крилатко” – стойността е в размер на 
2 820 492 лв. без включен ДДС. Там сме ползвали одобрени проекти от ... 
Ползвани са средни пазарни цени, горе – долу както за предходния случай. 
.. Ами съжалявам, в момента не съм изчислила това, което ме питате. 
Казвам ви конкретни стойности, които са пред мен. ... Да, ще ви отговоря, 
момент. .. Застроената площ ще бъде 1179,7 кв.м., като РЗП-то ще бъде 
1897,6 кв.м. РЗП със сутерен – 2455 кв.м. – това е по одобрен технически 
проект. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Завършихте ли?  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА  
Да. Това е, което мога да кажа до тук на поставените въпроси.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев, получихте ли отговор, нещо? .. Допълнителни въпроси, 

предложения за текст. Г-н Джиков да се готви.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Въпросите, които ги давах нали ме удовлетворяват. Получих 

информацията, която исках. Едната детска градина има проект. Така след 
като има проект беше хубаво наистина да го видим на комисия този проект, 
защото тогава ни казаха нали че проекти няма. След като е минал 
архитектурен проект, който очевидно не е типов, защото е напаснат точно 
за терена и беше добре, когато се размножават материали, които трябва да 
се гледат това да бъде също в материалите, защото за формиране на 
решението, когато има специалисти, които разбират това е много важно. От 
друга гледна точка ние не получихме информация оборудването колко е, 
колко е строежът. Значи всички тука поне са запознати малко или много, 
след като в тази цена не влиза проектиране, не влиза земя – около 2 хил. лв./ 
кв.м. лично на мен ми се вижда малко странно. Значи на г-н Гуцанов може 
да му се вижда евтино, на мен ми се вижда странно. В другото, където 
имаме и проектиране ми направи впечатление, че цената е изчислена 
абсолютно до стотинка, без да имаме проект, без да имаме информация как 
е конструирана сградата, без да имаме количествена стойностна сметка от 
различни лица до конкретната сграда. Грубия строеж към днешни дни, 
говоря за груб строеж, излиза около 120 евро/кв. От там нататъка другите, 
не го знам колко е оборудването, импровизирам – 600 – 700 евро/кв. 
очевидно трябва да платим за довършване е окончателен вид. Аз не виждам 
с какво една такава сграда се различава от другата по отношение на фаянс, 
плочки и др. неща, както казаха на предходни дискусии, като сме влизали – 
става въпрос за нашите деца, нашите деца биха могли да бъдат с теракота от 
120 лв./кв., имаме такива случаи, но прекрасно биха минали и с българските 
от 20. Криза е. Оставам си на предложението, нека строителя като си 
спечели, особено за втората точка, където имаме и проектиране, нека да 
бъдем запознати и да имаме право на глас, когато видим количествена 
стойност и сметки на самата сграда към конкретния проект какво ще 
представлява. Мисля, че вече не е толкова добре да се гласува на тъмно. 
Вярно, че има една такава приказка - а бе дръж народа на тъмно, да ти е по-
лесно. На времето е имало случаи да забраняват и да се четат книги, но не в 
това нещо е духа. Нека да бъдем по-отговорни, ако трябва после да се 
погледне пак. Конкретно е предложението ми – в решението да се включи 
общинския съвет на следващо заседание да одобри проекта и количествено 
стойностни сметки към него и ако проектът е по-малък от сумата 
предвидена в конкурса, разликата да се внесе в брой в Община Варна. 
Благодаря.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Конкретно и ясно. Благодаря наистина. Г-н 

Джиков, д-р Станев, г-н Гуцанов.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз предлагам, за да не 

изпадаме в смятане на кв.м. в предвид на необходимостта на Община Варна 
от допълнителни места за детски градини да не стопираме това 
предложение и да го подкрепим със забележката, която прави г-н Тонев, 
която аз подкрепям също, само не знам юридически как ще бъде 
обоснована и следните други две предложения: нека да включим в 
публично оповестения конкурс условията само за изграждане и въвеждане в 
експлоатация. Т.е. аз предлагам да се премахнат частите от количествено 
стойностна сметка касаещи благоустройство, парко-устройство и 
обзавеждане. Аз мисля, че имаме достатъчно специалисти в Община Варна, 
г-н заместник кметът е тука, който може паралелно с изграждането на тези 
детски заведения да си поръча точно необходимите неща, които са 
необходими за тези групи, за тази специфика на децата. Тъй като в 
конкурсните условия се изисква ... Сега ще ви обясня. Парите, които ще 
вземем, те ще бъдат платени от спечелилия конкурса, както когато има 
разлика между оценката на имотите и размера на количествено 
стойностните сметки за инвестиция, те ще бъдат внесени от спечелилия 
конкурса, като Община Варна ще може да ги използва по предназначение за 
обзавеждане и оборудване, и благоустрояване на тези нови детски 
заведения. По-точно предлагам следното: към решение 1.4 – изграждане по 
одобрен от Община Варна инвестиционен проект и въвеждане в 
експлоатация на пристройка на два етажа за две групи с подземен етаж, 
плувен басейн и физкултурен салон на ОДЗ 11 “Детски свят”, стойност в 
размер на 862 781, 38 лв. Като повтарям, тук съм извадил единствено 
сумите, които са в размер на 126 726 лв., които включват благоустройство и 
озеленяване – двор, и оборудване. Проектиране за следващото, 
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов корпус за шест 
градински групи с физкултурен салон, стойност на непредвидените разходи 
в размер на 2 383 706 лв., като сумата в размер на не по-малко от 563 512 
лв. без включен ДДС е платима преди подписване на договора, явяваща се 
разлика между началната конкурсна цена от 3 810 000 лв. без включен ДДС 
и стойността на инвестициите за въвеждане в експлоатация на обектите, 
които остават в размер по предоставените от “Инвестиционна политика” 
количествено стойностни сметки – 3 246 487 лв. Сходно ми е 
предложението и с точка 2.1, там също от количествено стойностни сметки 
са извадени сумите, които са за обзавеждане и оборудване. Сумата там е 
325 хил. за изграждане и въвеждане в експлоатация на имот детска ясла 
“Иглика” и изграждането и въвеждане в експлоатация на детска ясла 



“Звънче”, в размер на 347 376. Сумата в размер на не по-малко от 479 727 
лв. без включен ДДС е платима преди подписване на договора, явяваща се 
разлика между начална конкурсна цена от 1 152 000 и стойността на 
обектите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Две неща. Първо не съм 

доволен от това, че на комисиите не се дадоха разяснения, те не бяха 
изчистени тез въпроси и днеска трябва тука да ги дебатираме в зала, защото 
възникват повече въпроси, отколкото отговори ще получим. И това е 
нормално. Първо, всички са дошли тук с нагласата да гласуват да се 
построи детска градина. Две, значи нямаме къде да мърдаме. Само че това, 
че нямаме къде да мърдаме не означава да си прави майтап някой с мене 
или с който и да е от нас. Второ, приемам предложенията на г-н Тонев и на 
г-н Джиков, без обаче да съм ги осмислил сериозно и при положение, че те 
не пречат на общата система на построяване, което според мен води до 
понижаване на финансовите параметри на нашите задължения към 
евентуалния строител с поне 14 – 15 %. Така разбрах, защото само 
допълнителните разходи обикновено са 5 - 10 %. Така че бихме гласували и 
нашата група ще подкрепи това предложение с направените корекции. 
Много е важно да минат ПЧП-тата за детски градини, защото ще бъде приет 
закона и закона ще спре действията. Едновременно с това обаче трябва 
малко повече уважение да се запазва, защото дори елементарните неща – 
колко на кв. м. излиза. Значи човек трябва да бъде обеден, като гласува 
нещо. 1000 евро. Аз не мога да кажа колко е оборудването в една детска 
градина, защото не съм инвеститор на детска градина и никога не съм бил. 
И не знам дали няма специфични изисквания, които да водят до оскъпяване. 
Не знам даже дали няма нови изисквания. Но несериозното отношение и 
говореното по този начин водят до туй – какво, трябва да извикаме кмета да 
ни обясни сметките? Като за “Паркинги и гаражи”. Нали? Аз много се 
извинявам, обаче по тази схема не може да се върви. Моето предложение, г-
н председател е двете предложения на г-н Тонев и на г-н Джиков, да бъдат 
обединени. И да бъде гласувано с, само че не знам, единствения ми проблем 
е, че аз не знам дали има потенциален инвеститор, защото до сега винаги 
сме имали потенциален инвеститор и сме се съобразявали до някъде с 
неговите възможности и с неговите желания. Дали имаме потенциален 
инвеститор и ако този инвеститор има определена заявка и тази заявка е 
свързана с определени финансови параметри “до”, ако говоря съвсем 
директно. Защото не гледам да са се избили за терените във Варна, които 
предлагаме и за тези цени. Не съм виждал по четири – пет човека желаещи 



макар и да строихме училище. Всички говореха, че много даваме, много 
имоти скъпи, а пък накрая няма мераклии да го строят, като са скъпи имоти 
то щяха да дойдат 25 фирми. Така, приключвам. Предлагам наистина 
предложенията на г-н Тонев и на г-н Джиков да бъдат смачкани там, 
направени, добавени към решението, с което ще се осигури на 
предложението по-голяма прозрачност. Предложението на г-н Тонев е в 
тази насока, да се гледа нали в по-голяма прозрачност и предложението на 
г-н Джиков е за оптимизация на разходната част във връзка с това, как беше 
– непредвидените разходи, а що се отнася до оборудването, трябва да го 
въведат тези, които са правили. Чрез ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев ... 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Една добавка .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, отиваме на вариант четено нещо от г-н Тонев, четено от 

г-н Джиков, друго, трето и най-накрая кой ще формулира решението ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... и колко възможност даваме някой да го атакува? Аз искам да видя 

тук решение, което да изчетем ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Вие хубаво искате да се види ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... и хората ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... обаче мисля, че те го прочетоха. Ако има запис и го има записано 

от Вашите сътрудници ще трябва да Ви го дадат. Ако не, колегите трябва да 
Ви го дадат написано или напечатано. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ама мисля, че трябва да го има написано и напечатано. Нещо, което 

аз не виждам да е дадено.  
 



Аврам ТОДОРОВ 
Може ли нещо .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има едно творчество в зала, което утре ще ни постави в условия ... 

Нали.  
 
Янко СТАНЕВ 
....................... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Теодора ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че трябва да спазваме елементарни изисквания, някой да даде 

тук изготвен проект.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
... инвестицията .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Осем часа вървиме, няма един проект на масата.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
... правила отиват на кино, тъй като там депозита ще бъде друг, 

неустойките на ден и т.н. Помислете върху това нещо. Ние не сме готови да 
правим сега таз работа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов поиска думата. Да се готви г-н Базитов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, пътят към ада е осеян с трупове на хора с добри 

намерения. Всички днес сме с нагласата да бъдат приети публично – 
частните партньорства. Веднъж, защото сме наясно, че трябва да бъдат 
решени недостигът за места в детските градини - една програма, която 
започна преди много години. На второ място, защото ще бъде приет закона, 
не се знае каква ще бъде неговата цялост и дали могат да продължат по този 
начин да се строят детски градини и училища във Варна. На следващо 
място какво решение ще вземем днес? И председателят е много прав. Колко 



пъти вече взимаме решения, които се оказват ялови и които на следваща 
сесия трябва отново да бъдат прегласувани, отменяни? Това говори, че не 
случайно аз поставих въпроса, че не може Общински съвет и 
администрация да не работят заедно. И няма защо някой да се обижда, 
когато преди малко поставих въпроса, че от администрацията трябва да има 
представители в залата, когато обсъждаме подобни въпроси. И дружеството 
“Паркинги и гаражи” е от изключителна важност. Какъв беше проблемът, 
че бомбата, която избухна? Детските градини, по същия начин. Била ли е 
ефективна работата на комисията, когато е обсъждан този въпрос? Така че 
аз предлагам конкретно, сесията така или иначе ще продължи утре, 
конкретно тази точка да бъде разгледана на утрешното заседание първо 
сутринта. През това време при кмета или при председателя на общинския 
съвет да се съберат всички предложения, които бяха направени от г-н 
Тонев, от г-н Джиков, да се направи председателски съвет, да се видят 
всичките предложния и по този начин общинския съвет да вземе решение 
на утрешното си заседание. Не е сериозно да имаме 1000 евро/кв.м. Аз не 
случайно казвам г-н Тонев, че е много евтино. Извинявайте, ама къде има 
във Варна 1000 евро строителство, на какво? Сега. Кой как е направил 
грешки или умишлено ги е направил е една друга тема, която няма смисъл 
да говорим, като дебат. Приемаме, че е било случайно. Но мисля, че 
единственото разумно решение, ако искаме да има решение наистина 
обмислено на общинския съвет, това е точката временно да се оттегли, утре 
сутринта в девет часа да се започне с нея, като през това време при Николай 
Апостолов се направи нужната консултация, за да е ясно какво да бъде 
окончателното решение на общинския съвет.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, г-жа Таня Парушева. Извинявам се г-н Базитов, все пак 

съветник и ... Таня Парушева, г-н Базитов.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Приемам положителния коментар на колегите и мисля, че наистина 

никой не спори за това дали е необходимо или не да се случи това публично 
– частно партньорство. Това, което бих искала да направя, като коментар 
към г-н Джиков и неговото предложение е следното: няма как обект 
разрешен да бъде въведен в експлоатация, ако не е реализирано 
благоустрояването му. Отделно функцията въвеждане в експлоатация е на 
надзорните фирми. Всеки един строител било то спечелил обществена 
поръчка за строителство и оборудване до ключ, е длъжен да ни предаде 
всички изискуеми по Закона за устройство на територията и действащите 
нормативни уредби документи, за да се въведе в експлоатация обекта. Т.е. 
това не е функция на строителя, първо. Второ, има режим по който следва 
проекта да е одобрен, за да можем да го въведем в експлоатация без 



оборудването му. Ние нямаме спецификата и одобряването на този проект с 
възможност да получим като възложител само сградния фонд. Ако ние 
желаем да получим детски градини и ясли за въвеждане в експлоатация, да 
би следвало публично – частното партньорство да включва и тяхното 
оборудване. Това, което бих искала да из коментирам. Включително 
Национална агенция по приходите е възприела за валидни, за общо пазарни 
условия издателство на справочник на цените на действащото строителство 
в България. Тези справочници се актуализират всяка година и Национална 
агенция по приходите ползва тези справочници, както за строителната 
стойност, така и за стойността на обзавеждане, оборудване на 
специализираните обекти. Цена от 1000 евро е цена за пет звезден хотел. Не 
коментираме тези цени и мисля, че предложението на г-н Тонев, като 
изказване от нашата група беше в посока на това след получаване на 
конкретни количествено стойностни сметки, ако има суми за уравняване те 
да бъдат преведени в полза на Община Варна. Само молбата ми е, нека 
взимайки решение да включим или да изключим някаква конкретна 
позиция предварително да сме проверили дали това няма да доведе до 
невъзможност за въвеждане на обекта в експлоатация. Когато ние 
номинираме подизпълнител, който да извършва вертикалното планиране и 
благоустрояване на обекта, това трябва да бъде заложено в строителството 
и в последствие във въвеждане в експлоатация на този обект. Не съм против 
коментарите на това да се прецизира стойността, но трябва да сме на ясно 
взимайки едно решение дали няма да създадем проблем във въвеждане в 
експлоатация на тези обекти.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за професионалното изказване на г-жа Парушева. Г-н 

Джиков ще се замисли. Г-н Базитов, заповядайте.  
 
Коста БАЗИТОВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 

господа. Не очаквайте от мен да направя такова професионално изказване, 
както уважаемата общинска съветничка, затова, защото тя е в обсега на 
своите компетенции. Но се учудвам, че на комисията, която прие това 
решение имаше само един единствен въпрос от г-н Джиков, вероятно е 
имал достатъчно време да изготви своите проектно – сметни документации 
и в момента да ги предложи за решение. Това е много трудно изпълнимо на 
този етап. Моето предложение наистина е да се осмисли, ако имаме 
възможност и на следващия ден да се вземе това решение, явно има 
въпроси, на които администрацията в мое лице не може да отговори. Освен 
да ви кажа, че ... необходимост е да се построят детски градини. 
Сравнението със строените до сега детски градини е в интерес на 
предложението, което в момента се дава. То не се различава от строените 



преди и с решение на общинския съвет по предложение тук на 
администрацията, детски градини. Приблизителни са стойностите. А сега 
надявам се, че знаете всички, че са увеличили и цените. Така че не знам 
дали е 1000 лв., вие говорите в момента за строителство. Но извинявайте 25 
кв.м. на дете се полагат, в която площ влиза и вертикалната планировка и 
изваждането на вертикална планировка и обзавеждане от строителството 
ще обрече този проект на не осъществяване. Категоричен съм в това. 
Спомняте си тук присъстващите, целодневна детска градина 5, която я 
строихме 3 години, защото едната втора обществена поръчка – 3 години. 
Няма да се извърши това ПЧП, ако изваждаме на части строителството от 
една страна по ПЧП, а обзавеждането по обществена поръчка с бюджетни 
средства, а пък дори да не е с бюджетни, с приходите, разликата от 
стойността – това само усложнява нещата и няма да реши проблема. 
Молбата ми е, нека специалистите заедно с общинска администрация, с 
вносители там това предложение, да обмислят още един път и утре да се 
вземе решение, ако има такава възможност. Съжалявам, че г-н Вълканов го 
няма, но той присъства на комисията и към него не бяха оправени въпроси. 
Ако се използва залата, за да се поставят такъв род въпроси работните 
комисии се обезсмислят. Аз не мога да отговоря на други въпроси, само за 
полезността. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Базитов. И в мен остана въпроса какво е свършено на 

комисията, но това е друга тема. Трябва да вадим елките тука. Най-резонно 
е като че ли предложението на г-н Гуцанов, но г-н Джиков поиска думата. 
Да чуем и него и гласуваме оттеглянето за утре, като те ще седнат да смятат 
с калкулаторите.  

 
Добромир ДЖИКОВ 
Значи да отговоря на г-н Базитов и на г-ца Парушева. Това, което 

предлагам е консултирано със зам. кмета Николов, който е в строителството 
на Община Варна. Не пречи детските легълца и двата хладилника на 
въвеждането в експлоатация. За вертикалната планировка и 
благоустрояването, там е права, Таня е права и нека да не влиза в проектно 
сметната документация, която е по наистина средни цени, както ми беше 
отговорено от “Инвестиционна политика”. Да не влизаме по съответните 
пера кое колко е залегнало да струва. Това кореспондира със следващото ми 
предложение, което исках да направя след това, че ние като Общински 
съвет ще искаме ежемесечни или тримесечни отчети на количествата 
материали, които са вложени. Това е въпроса също .. По количества. Цената 
не ни интересува, всеки един човек може да намери съответните материали. 
Но за въвеждане в експлоатация – детско легло, шкафче, постелачно бельо, 
това не пречи на въвеждането в експлоатация.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Ние го издаваме разрешението .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, да не дискутираме повече, да го бяхме направили в 

комисията. Процедурно предложение от г-н Гуцанов, което аз бих искал да 
допълня, тъй като той визираше това предложение за публично – частно 
партньорство. Г-жа Софрониева и адвокат – довереника ми подсказаха и 
другото предложение за ПЧП да бъдат отложени за утре сутринта за 
началото на работния ден, да започнем с тях, след като се прецизират 
всичките така изразени професионални, архитектурни, математически 
изчисления, които тази вечер трябва да бъдат извършени, за да може утре 
да прочетем на съветниците и те да разберат какво гласуват реално. 
Правилно ли го изказах? Колеги, който е съгласен с предложението на г-н 
Гуцанов, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Двете ПЧП-та остават за утре сутринта след професионални 

консултации, които да оформят пред нас проект за решение. Надявам се 
колегите да дойдат в кабинета и тази вечер да смятаме. Заповядайте.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
576-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗОС, и 

по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008865ВН/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Създава общинско предприятие “Общински паркинги и синя 
зона” – Варна с предмет на дейност: 

1.1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на 
определените за паркиране места – преградни съоръжения /входно-
изходни бариери, ограждения, кабинки и др./, информационни табели, 
насочено осветление, маркировка; 

1.2. Експлоатиране и поддържане на паркингите и зоните за 
платено паркиране – общинска собственост; 

1.3. Координиране и контролиране на внедряването и поддръжката 
на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими 
законови средства за ефективна организация на паркиране в паркингите и 
зоните за платено паркиране; 



1.4. Организиране и контролиране на внедряването и поддръжката 
на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на 
обслужването и ефективността при паркиране на МПС, в т.ч. SMS 
паркиране и паркинг автомати; 

1.5. Координиране и контролиране поддържането на чистотата и 
реда в паркингите и зоните за платено паркиране – общинска собственост. 

1.6. Осъществяване мониторинг и контрол върху дейността по 
прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване в 
паркингите и зоните за платено паркиране; 

1.7. Участва в подготовката и/или подготвя и внася предложения за 
подобряване на условията, организацията и възможностите за паркиране в 
Община Варна; 

1.8. Поддържа постоянна връзка и координация с държавните 
органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към 
паркирането на МПС в Общината. 

2. Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
“Общински паркинги и синя зона” – Варна и Организационна структура на 
персонала, неразделна част от правилника, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

3. Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 100 
000 лв. до края на 2012 г., който да бъде осигурен от бюджета на Община 
Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги по прочетения проект за решение? Г-н 

Тодоров, заповядайте.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
... нали нямаше да има синя зона? Вие сега председателя каза, че 

такова няма сега. Как се появява това нещо вътре? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой председател каза така? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Министър председателя беше казал, че синя зона няма да има във 

Варна.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нямам такава информация.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Е, да вадим пресата, нали? Нали ... 



Николай АПОСТОЛОВ 
Така, не виждам други мнения и съображения. Не са постъпили 

предложения.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото предложение, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 от ТЗ, 

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на  търговските 
дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12007246ВН/25.06.2012 г.: 

1. ОбС - Варна прекратява чрез ликвидация Търговско 
дружество ССД - ЕАД, ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Ако може с пълното име, това “ССД” не ми звучи добре. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
.... ЕИК 103564060 със седалище и адрес на управление в гр. Варна, 

9000, район “Одесос” , бул. „Мария Луиза” № 11. Определя срок за 
ликвидация – 6 месеца. 

 
Като ще ви изчета правилното решение, което според мен трябва да 

се вземе и което сме съгласували.  
 

1. На основание чл.13, ал.2, т.2 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да назначи 
ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на Общински съвет – Варна. 

2. На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на съвета 
на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 

3. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер средно 
месечна заплата на общинско дружество “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД и определя срок за ликвидация до шест месеца. 

 
В следващата точка ще го прочета.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения. Д-р Липчев, проф. Клисарова.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, това решение за мен може да има някаква логика, 

но и го има, но има и голяма доза демагогия. Аз не виждам причини, за да 
гласуваме ликвидирането на това дружество. Ако предното дружество се е 
провалило в своите начинания, в начинанията, които беше се ангажирало да 
изпълни, то тук нещата са коренно различни. “Стопанска и спомагателна 
дейност” е било общинско предприятие, 2001 г. е станало търговско 
дружество, защото това е по-изгодно за общината. Аз не знам това 
безпринципно преобразуване на предприятия от дружества в общински 
каква дупка ще отвори в общинския бюджет, но аз имам чувството, че 
дупката, която се отваря в общинския бюджет е право пропорционална и на 
броя на дупките, които се отварят и по улиците на град Варна. В крайна 
сметка тези пари, за тези преобразувания ги нямаше заложени в общинския 
бюджет. Цената на преобразуването на “Паркинги и гаражи” за общинския 
бюджет беше 380 хил. лв. Цената на преобразуването на “Стопанска и 
спомагателна дейност” в общинско, без да има нужда е 600 хил. лв. Няма 
никакви пречки в правното съществуване на това предприятие. Ние съвсем 
подробно на комисия по “Здравеопазване” и на комисия по “Собственост и 
стопанство” разгледахме доводите на общинската администрация. Имаше и 
среща и се оказа, че предприятието абсолютно по всички правила и алинеи 
съществува, и работи, и функционира. Между другото такова е 
становището и на държавните институции, които контролират работата на 
такива предприятия. Има приложено и писмено становище, което явно 
администрацията или кмета, или не е видял, или не е взел в предвид. От 
общинската администрация на извънредната комисия по “Здравеопазване”, 
която беше приведена стана ясно, че няма противоречие с наредбата 
въпросната там 18 или 26, 28 – няма никакво противоречие с тази наредба. 
Напротив, абсолютно нормално е съществуването на предприятието. 
Трябва просто да се направят обществените поръчки, които са направени и 
от преди две години, и имат още една година срок на действие за това 
предприятие. Подчертавам го. Решението, на което беше взето на 
заседанието на комисията по “Здравеопазване” за преобразуването беше 
отрицателно. Не виждам това становище да е изписано в това, което се 
предлага. Но такова беше решението, защото то беше несъстоятелно, даже 
от самата общинска администрация всъщност признаха, че няма 
противоречие с Наредба 28. Колежката беше, която присъства там, доц. 
Бозов и от общинската администрация. Имаше и консулт даже с адвокат 
довереника на съответното заседание. Затова казах, че има голяма доза 
демагогия в проекта за това решение. Лично аз, ако има някакъв резон 
предлагам още веднъж, както отложихме и ПЧП-тата, нека да огледаме 



правните аргументи на администрацията, икономическите аргументи и 
тогава да пристъпим така с лека ръка да ликвидираме дружествата. Защото 
в това дружество работят и много хора. До колкото прочетох правния 
анализ на администрацията заплатите на тези хора ще се намалят, а те и без 
това не са големи. Това е признато от администрацията. Заплата на една 
готвачка, която взима около 400 – 450 лв. ще се намали. Не знам до колко 
това е полезно за нас, като принципал на това дружество. За мен специално 
не е. Благодаря ви за вниманието, аз предлагам да отложим решението на 
тази точка, да направим внимателен анализ – ние сме го започнали и до тук 
нашите анализи показват, че то не противоречи на никаква нормативна 
база. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проф. Клисарова, г-н Костадинов, Славчо Славов, д-р Бояджиев.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Защо искам да взема 

отношение? Това предложение беше насочено към комисията по 
“Здравеопазване”. Комисията по “Здравеопазване” два пъти заседава по 
този въпрос, мога да кажа първия път, защото не бяхме достатъчно 
подготвени, защото влезе в последния момент в дневния ред. Затова го 
отложихме и направихме нарочна комисия точно да обсъдим този въпрос. 
Единодушно становището на комисията по “Здравеопазване” беше “не”. Не 
е необходимо едно дружество, което работи, което осигурява качество да 
бъде преобразувано, тъй като не можем да разберем защо. Първа точка, има 
ли противоречие с Наредба 28? Всеки може да види алинея първа, юристът 
беше до мен. Дори юридическо лице, а не цяло дружество общинско може 
да извършва това хранене. Категорично нямаме противоречие с Наредба 28. 
Да, трябва да бъде извършен ЗОП. Мисля, че юриста тука го потвърждава. 
Ние за това, за дейността, точно така. Затова го насочихме към комисията 
на юристите и на “Собственост и стопанство”. Изискахме проверка от РЗИ, 
която доказа абсолютно качество на храната и удовлетвореност на 
потребителите на това дружество. Специално в дружеството беше назначен 
технолог, лекар диеотолог, така че да се съобрази с всички изисквания на 
хранене на тези деца, което и гарантира качеството. Ежегодно, даже 
ежемесечно се увеличават потребителите. Това е така, защото качеството 
наистина е добро. Иначе просто няма да имаме потребители. Самото 
дружество, доказахме по неговия отчет, че то инвестира в закупуване на 
нови машини, на нови технологии, така че да подобрява качеството си. Не е 
на загуба, не иска общински пари, на печалба е и включително инвестира, 
за да постигне още по-високо качество. Затова ви моля, нека постъпим 
разумно. Нека не разрушаваме нещо, което функционира, не разрушаваме 



нещо, което е утвърдено вече във Варна. И то и потребители, и 
консултанти, и РЗИ са доволни от него. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Клисарова. Нека да следваме реда, да не получим 

.. Г-н Гуцанов, след подадените други заявки. Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря г-н председател, уважаеми колеги. Аз не съм член нито на 

комисията по “Здравеопазване”, нито на комисията по “Собственост и 
стопанство”, затова искам да задам един кратък въпрос. В материалите 
липсва, няма обосновка, за това защо едно дружество, което както чухме и 
аз това щях да кажа, но беше потвърдено още преди моето изказване – едно 
печелившо дружество, защо се преобразува? Каква е причината, след като 
дружеството за разлика от предходното, за което нямаше съмнение и 
нямаше изказвания в обратната посока, става дума за “Паркинги и гаражи”, 
за разлика от предходното това дружество очевидно ди върши добре 
работата. Въпросът ми е към г-жа Софрониева, като вносител на 
предложението за решение. Кое налага преобразованието на това 
дружество, преобразуването на това дружество с оглед на добрите му 
финансови резултати към момента, а и преди това за последните години? 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да чуем и другите заявки за изказвания и тогава, записвайте 

въпросите да отговорите. Славчо Славов, д-р Бояджиев, г-н Гуцанов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Колеги, понеже тука се насочихме само към детските ясли и аз искам 

да взема отношение към детските градини, тъй като това е комплекс, който 
обединява детски ясли и детски градини. Ние също на комисия сме го 
гледали и колеги от другите комисии много добре си спомнят, че тези 
материали за обсъждане за храненето още от януари месец вървят по 
различните комисии. И навсякъде имаше две загадки. Освен това, което до 
сега се сподели трябва да се сподели и другия проблем, че детските ясли и 
детските градини минаха на делегиран бюджет. Като делегиран бюджет 
съответно, съответните ръководители на тези детски ясли и детски градини, 
съответно също трябва да си направят съответния бюджет във връзка с 
храненето. Второ, което е има и конкретни решения на Върховен съд за 
детските градини, където именно на тях трябва да се предоставят и 
съответните собствености, т.е като сграден фонд. И едновременно с това 
при едно, то се чувства, че трябва да има някакво обединение, което именно 
да обедини това детско хранене. И аз мисля, че ние трябва абсолютно да се 



насочим към това комплексно обединяване на храненето, а не примерно 
единично, защото например оборудването го прави, правят едни, 
експлоатацията го правят други, храненето го прави трети. Дайте да ги 
обединим тези неща. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Славов. Д-р Бояджиев, г-н Гуцанов.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да успокоя преговорящия колега. Точно това извършва дружеството 

“ССД” – обединява храненето на лицата и това хранене се извършва точно 
под контрола на професионалисти, както каза проф. Клисарова. Наблюдава 
се от технолог по отношение на храненето и диетолог. Беше ми много 
смешно, когато четох така параметрите, които предлага администрацията. 
При което това наблюдение ще се извършва от мед. сестрата в детското 
заведение. За какво взех думата? Наистина за предните преобразувания 
гласувах “за”, защото всички тези наши дружества бяха източени от 
съдържание, от действия. Поради много причини, така съпътстващи 
корупционни практики, така че обществените поръчки бяха печелени от 
частни фирми – говорим за “Дезинфекционната станция”, говорим за 
“Паркинги и гаражи”, която се чуха много неща, говоря и по отношение на 
охраната – знаете в момента мина за 52 млн. лв. поръчка. В случая, нали в 
края на краищата ние гледаме рационалното. Това, което е полезно за 
варненци. И какво е полезно? Тези деца да бъдат хранени правилно. А те се 
хранят в момента правилно, единствената институция, която е компетентна 
по въпроса, не е вътрешният одит в администрацията на Община Варна, а 
РЗИ – Варна. Която освен, че казва, че децата се хранят правилно, 
рационално, също казва, че не сме в нарушение с нормативната уредба по 
отношение на здравните заведения. Така че в конкретния случай аз 
наистина се чудя, за конкретното предложение на г-н кмета, какво го кара 
да го направи? И не видях нищо конкретно в обосновката нито така 
наречената финансова, нито така наречената нормативна. Няма никакво 
нарушение на нормативната база и няма никакъв финансов аспект, който да 
ме накара въобще да си помисля да гласувам “за” това преобразуване. 
Благодаря за вниманието.      

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, след изказването на проф. Клисарова и на другите 

колеги, не виждам какви аргументи могат повече да се кажат. Явно е едно, 
че в залата сме разделени по този въпрос. Мнозинството най-вероятно има 



решение, поне това е видимата част, докато една голяма част от съвета не 
вижда защо това нещо трябва да бъде гласувано. Аз бих попитал кой 
променя работеща формула? И едно предприятие, дружество, което е 
безспорно най-доброто в България и се е доказало, като такова, чиято 
продукция се търси от всяко едно младо семейство. Колко пункта се 
откриха във Варна за хранене? Има ли оплаквания? Всъщност какво 
правим в момента? Основания аргумент беше, че няма правно основание. 
Оказа се, че има правно основание. Отново аз бих попитал – а кой е този, 
който говореше, че няма правно основание? Или просто искаше да бъде 
заблуден общинския съвет? А защо никой не се съобразява с ресорната 
комисия по “Здравеопазване”? Че сменете тогава проф. Клисарова. Защо я 
държите? Пускате го през друга комисия, където знаете, че ще мине. 
Извинявайте, никакви аргументи за едно работещо дружество доказало се. 
“Паркинги и гаражи” е друга тема. Но това е съвсем отделно нещо. И освен 
това искам да ви попитам – ликвидираме “Дезинфекционна станция”, ще 
се дадат ли всички поръчки свързани с общината на новото предприятие, 
което ще се направи и кога то ще се направи? Ще се възлагат ли директно 
или отново ще продължат нещата? Защото това се прави, когато се 
ликвидира дружеството и се коментират тези неща. И не случайно аз ги 
поставих още преди седем месеца, че така трябва да се направи. Но 
направи ли се така? Или се дават само добри пожелания? Ликвидираме 
“Жилфонд”, но някой говорили, че ще започнем да строим жилища и 
апартаменти с общински средства и възможности? Или просто 
ликвидираме? Ние градим, съграждаме или разграждаме Варна? А защо не 
го даден на “ТМПЦ”? Какво ще кажете? Как ви се струва “ССД” да отиде 
на подчинен на “ТМПЦ”? Една много добра идея според мене. Дайте да го 
обсъди, ако искате. Какъв е проблемът? След “Летния театър”, нека да 
отиде и това дружество. Една хубава концентрация. Колеги, най-малкото 
поради факта, който изнесе общинския съветник Петьо Липчев, че има и 
договори, които текат мисля, че най-разумното решение е, така или иначе 
септември месец най-вероятно ще се гледа и “Двореца на културата и 
спорта”, направете една обща концепция за предприятията и го гледайте 
тогава. Естествено и ние ще се включим в дебата. Ако някой чува думата 
ни въобще. Мисля, че това е най-разумното решение – да се оттегли за 
септември месец и да се гледа от всичките му аспекти. Нещо печелившо – 
трябва или не трябва да се разгражда. Ще стане ли по-добро, когато мине 
към администрацията? С какво ще стане по-добро? С какво ще подобри 
качеството? В крайна сметка смисълът е да подобри тази услуга. Тези 
договори ще имат ли някаква тежест, друга юридическа? Ще се плащат ли 
неустойки? Аз си спомням как назначихте Божидар Дочев за директор на 
това дружество и си спомням какво се случи. И въпреки всичко той оцеля. 
Значи има добра база и добра основа. Недейте да правите поредния 
експеримент. Не е необходимо да има друг натиск, за да се откажете и от 



това решение. Нека да проявим взаимно разум и да се отложи за септември 
месец. Това е моето предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Имаше въпрос. Г-н кмете, заповядайте.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Искрено се надявам духа, стила, начина, аргументацията, с която 

водите тази дискусия да създава целеното от вас впечатление в зрителите. 
Разбира се тези аргументи, които вие излагате горе – долу и с тази цел, не 
мога да достигнат в тази сериозност до мен. Защото веднага мога да 
изложа други контра аргументи. С годините връщане назад, с резултатите 
за работата. Ще бъда благодарен, ако изслушате и г-н Базитов. Разбира се 
и г-н Бояджиев, да задълбочи аргументацията си относно “смешната” 
страна, така чух г-н Бояджиев, на нашето предложение. И аз ще бъда на 
ваше разположение за по-нататъшна дискусия. Не си преписвайте 
качеството на хранене на децата – политика, която започнахме с г-жа 
Маринчева преди много години. Начина, по който да бъдат хранени, 
рецептата, специалистите и т.н. По отношение на обществените поръчки, 
това дълги години беше слабостта на работата и липсата на такава 
обществена поръчка, пък де да знам – да не ме подведете във вашия стил. 
Аз да запитам това да не би да е било съзнателно, че да е работила без 
обществена поръчка, а? Нали това е целта да се излезе и в крайна сметка, 
когато се поеме ангажимент и тук той се поема. Той ще бъде проследен 
дали ще бъде изпълнен. И ако аз съм тук да кажа, че ще го изпълня остава 
времето да го провери това. Има ли други съображения сериозни за 
защитата, отстояването на тази форма на съществуването на няколко 
общински предприятия, доказани устойчиво и упорито през годините. 
“Жилфонд” – с какво е характерен “Жилфонд”, че трябва да го запазим, е 
допринесъл за изграждането г-н Гуцанов, на града - та преструктурирайки 
го да имаме основание да твърдим, че рушим Варна? Направете 
предприятията общински, създайте сериозна здрава база за управление. Тя 
няма да касае моя период например, който аз имам ангажимент. За мен ще 
падне тежестта тя да бъде структурирана, формирана и да бъде дадено 
основанието и тя да заработи ефективно и сериозно, и вие го знаете, че 
това няма да стане в следващата, следващата бюджетна година ще стане. 
Това ще касае един следващ период, ако все пак и персонално искате да 
обвържете някак си проблема. Създайте сериозна основа за стабилно 
общинско управление. Имате всички възможности на контрол върху 
дейността на общинските структури. Никога няма да откажа мотивация и 
обяснение за дейността на администрацията, ако съществува такава слаба 
точка. И винаги остава въпроса отворен – какви са основанията, 
мотивацията на оспорването на тези мерки. Ако се цели отлагане за 



септември, какво ще се промени, какво толкова очаквате да се случи? 
Просто и ясно се казват нещата. Недвижимата собственост на “Жилфонд”. 
Кажете какво “Жилфонд” направи до тук? Къде е съдържанието освен 
недвижимата собственост? Къде? Нали това целим? Всички имоти 
общинска собственост, спортни площадки, междублокови пространства, 
пейки, да го запълним с това съдържание първоначално, пък дай Боже 
един ден да строим жилища. Това е смисълът. Това, което съм разпоредил 
по отношение на тези предприятия. В определен срок, който изтече и 
директорите бяха готови с докладните си записки относно бъдещото 
формулиране дейността на тези предприятия. Към първи август да се 
пристъпи към назначаване на ръководствата, които от своя страна да 
подготвят до края на годината, заложени в бюджета. Най-важните неща, за 
които те трябва да бъдат задоволени, за да изпълняват дейността си – 
закупуване на техника, определен вид специалисти да бъдат назначени и 
постепенно тези предприятия да влязат в пълноценна функция в полза на 
града. Логиката е ясна и проста. Другото е увъртане – дай сега таз 
мотивация, като за горите. Като за горите наша собственост. Аз питам 
какво да ги правим, вие казвате - кажи, мотивирай. Какво да мотивирам? 
Оценявам ги и след като не можем ние да ги управляваме и е ясно, че една 
общинска администрация не може да управлява горите – ще излязат 
предложенията пред вас за тяхната продажба. Не би трябвало да се отива в 
този уклон, нещо като трябва да се отложи, да се избегне решението, да се 
иска някаква мотивация задължително. Проста и ясна е тя. Г-н Базитов ще 
го изслушате ли?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако иска думата ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
По отношение на наредба, която той иска да цитира в съответствие, с 

която искаме да изградим дейността на бъдещото общинско предприятие.  
 
Борислав ГУЦНОВ 
Само реплика ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета. Г-н Гуцанов реплика, г-н Базитов, след това д-р 

Бояджиев.  
 
Борислав ГУЦНОВ 
Г-н Йорданов, по същия начин е и каква е мотивацията от общинско 

дружество да стане общинско предприятие? Т.е. това трябва да бъде 
мотивацията. А що се отнася до “Жилфонд”, ние нямаме никакво 



разминаване и знаете моето виждане от преди много години, че 
“Жилфонд” трябва или да бъде напълнено с дейност, или да премине към 
администрацията. И затова виждате какво е нашето гласуване. По същия 
начин е и нашето виждане за “Паркинги и гаражи”, но смисълът е не само 
да го ликвидираме .. Моля ви се г-н Йорданов, смисълът не е само да го 
ликвидираме и Вие го знаете много добре, а как то да заработи. 
Независимо в едната му или в другата форма. А в дадения случай “ССД” е 
печеливша и работеща формула, и никой не разваля нещо, което работи. За 
“Паркинги и гаражи” да не сме Ви подкрепили? За “Жилфонд” да не сме 
Ви подкрепили? За “Дезинфекционна станция” да не сме Ви подкрепили? 
Но има неща, които работят, има неща, които явно са зациклили. Друг е 
въпросът защо и аз съм готов за такъв дебат. Защо? И какво трябва да се 
направи, за да работят по-добре. Аз смятам например, че “Дезинфекционна 
станция” всичко свързано с общината трябва директно да се дава на 
предприятието, което ще бъде към администрацията. И това е правилният 
подход. А що се отнася до доброто хранене, много хора положиха усилия 
това да се случи в “ССД”. Не само доц. Маринчева. И Вие го знаете много 
добре. Това беше плод на съвместни усилия, не на един и не на два 
общински съвета и не на един или два Ваши мандата. И затова не виждам 
каква е логиката в момента това да се прави. И не случайно предложих 
септември месец, за да се видят всички аргументи. И преди малко за 
детската градина също, ако Ви направи впечатление предложих за утре 
сутринта – не да се ликвидира тази възможност гласуване, а да се изчисти 
и тогава да се приеме, защото това е смисъла на един Общински съвет и 
няма защо двамата с Вас да се убеждаваме за неща, които са ясно. 
Благодаря.                        

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Заместник кмета г-н Базитов, д-р Бояджиев. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 

господа. Задължителността на закона, г-н Гуцанов, изисква това решение да 
бъде взето и много преди днешната дискусия, която провеждате тук, в 
комисиите беше проведена такава дискусия. Освен аргументите, които 
чухте от г-н Йорданов, в комисията беше показана Наредба на 
Министерство на здравеопазването, според която задължително трябва да 
се премине към такъв вид управление. Може да се цитира точно в 
материалите, които са .. Ако не е така оспорете го пред този, който е издал 
наредбата. Наредбата е категорична, аз не мога да аргументирам повече от 
... Във вашите предложения е наредбата.  

 
 



Анелия КЛИСАРОВА 
Наредба 28, ал. 1 казва, че може да бъде всеки, дори частно, 

юридическо лице може да осигурява ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Току що дойде доц. Бозов, ние двамата сме вносители ... Преди ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Нека ... 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Не сме в конфликт с наредбата. Ето тука е юриста, специално 

извикахме юрист, дадохме го на комисията, председателката на комисията 
по юридическите работи е член и на нашата комисия ... 

 
Коста БАЗИТОВ 
Какво е решението на комисията, която оглавявате и на комисията, 

която внася предложението в общинския съвет? “За” преобразуването или 
“против” преобразуването? 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
“Против” преобразуването. На комисия ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Тогава как е внесено това предложение, като има ... 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
“Против” преобразуването и е насочено за становище от юристите и 

от “Собственост и стопанство” ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Правното основание, според юристите на общинска администрация е 

категорично. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Ето я юристката ... 
 
Коста БАЗИТОВ 
Правното основание на юристите от администрацията е категорично.  
 



Анелия КЛИСАРОВА 
Има протокол от заседанието на комисията по “Здравеопазване”, 

където лично юристите, двама на брой, казаха “не, не сте в нарушение с 
наредбата”.  

 
Коста БАЗИТОВ 
Юриста на администрацията .. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Ето, дамата може да потвърди, пред Вас е.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Юристите на общинския съвет? 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Има понякога разминавания, които се решават в съда. 

Администрацията е внесла предложение, което се основава на Наредба на 
Министерство на здравеопазването за императивност, за .. Аз не съм юрист, 
юристите на администрацията са го казали това нещо. Юристите на 
общинския съвет имат вероятно друго мнения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други изказвания не виждам. Там? Д-р Бояджиев в реплика. Илия 

Кафалийски след което.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Значи само да поясня, г-н кмета може би не ме е разбрал. 

Смехотворно, г-н кмете затова, че една медицинска сестра може да оказва 
по-добър контрол от лекар диетолог по отношение на детското хранене, по 
изготвянето на програмите и нещо, което отново го казвам и го твърдя, 
нещо което работи изключително добре за варненци да се опитваме по 
някакъв начин да го вкараме в друго .. поради нечии желания е абсолютно 
безсмислено. Това е нещото, което съм казал и държа на думите си. А по 
отношение на останалите предприятия ние Ви подкрепихме. Естествено те 
са обезкостени отдавана, поради начина, по който се провеждат така 
наречените обществени поръчки, но това е фактологията. Нека нещо, което 
работи и не е в противоречие нито със законите, нито с наредбите, нито с 
възможността все пак да окажем една по-добра услуга на варненци. 
Благодаря за вниманието.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Това го чухме, да. Г-н Кафалийски. Слушахме Ви три пъти, д-р .. 
 
Илия КАФАЛИЙСКИ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз 

както всички сте забелязали ставам много рядко в тази зала да говоря. Явно 
ми е дошло в повече. Слушам, участвам и баснята “Орел, рак и щука” е на 
място. Искам да ви кажа следното нещо. Нека не превръщаме сесиите в 
комисии, затова има комисии, затова там трябва да се взимат решения, ако 
има въпроси да ги задаваме, да ги уточняваме. Затова предлагам процедура 
да минем към гласуване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има процедурно предложение от г-н Кафалийски, да 

прекратим с разискванията и да преминем в режим на гласуване. Който е 
“за” предложението на г-н Кафалийски, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Гласуваме предложението. Г-н Липчев, какво ще ни обясните нещо? 

Поискахте думата? Обяснение на отрицателен вот по процедура. Не се 
допуска, но за да няма обструкции, демократично. Да чуем, г-н .. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви за демократичния подход.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Естествено.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз мисля, че има още какво да се каже по тази тема. 

Нещата са за мен остават неясни, като мотиви и като аргументация. Това, 
което каза г-н Базитов, че наредбата го повелявала – е ми ние си 
направихме труда, защото имаше извънредна комисия и се подготвихме и 
когато даже ние се консултирахме и с друг адвокат той потвърди 
действително, че няма никакво нарушение или противоречие с Наредба 28. 
И затова когато тук от тази трибуна някой говори неистини в този аспект, 
няма как да прекратим дебатите и да заметем нещата под килима. Става 
въпрос за човешки съдби, става въпрос за предприятие, което функционира 
отлично, става въпрос за едно предприятие, което върви нагоре и 
просперира и ние ликвидираме. За това става въпрос, което няма как да го 
сравним с “Жилфонд”, “Дезинфекционна станция”, които така и не 



ликвидирахме между другото. А създадохме паралелни дружества. И аз не 
мога да разбера защо тогава, след като създаваме общинско предприятие 
“Охранителна фирма”, бяха преминали търговете, които бяха за 2 млн. лв. 
за охрана на общинските заведения, които бяха спечелени от частни фирми, 
а не бяха възложени директно на общинското предприятие “Общинска 
охранителна фирма”. Благодаря ви. Така че, затова гласувах против 
прекратяване на дебатите. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Искахме време до септември месец, това е нашето предложение, за да 

станат ясни тези неща. Иначе за всички други предприятия за закриването 
им или преобразуването им, сме били “за” до тук. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Последно остана преди гласуването да дадем коректно отговори на 

едно запитване от г-н Костадинов към председателката на комисията, след 
което гласуваме предложението.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не знам г-н Костадинов дали е внимавал, когато аз прочетох 

предложението на кмета – то е РД 12007246ВН/25.06.2012 г. и тъй като 
кмета дойде лично да изрази своите мотиви, и той в момента е в залата 
смятам, че това беше по-добро, отколкото аз да отговоря. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов поиска ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Преди да пристъпим към гласуването, моето предложение беше да се 

отложи дебата за месец септември, тъй като там се очертават дебати явно и 
по други предприятия. Освен това видно е, че има две становища. Сега 
виждате, че за всички останали дружества имаше консенсус общинския 
съвет. В крайна сметка смисълът е тези нови дружества, предприятия да 
работят наистина в едно нормално състояние. По-добре е всичко да бъде 
изчистено и едва тогава да се взима подобно решение, а не силово с 26 или 
27 гласа, разбира се това е волята на мнозинството, как да се постъпи и 
подходи.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението, то и по правилник е така, да го 

гласуваме първо, предложенията за оттегляне или за отхвърляне. Имаме 
предложение за оттегляне на предложението за ликвидация на “Стопанска и 
спомагателна дейност” за месец септември. Следващата сесия, която се 
предполага, ако нещо не предизвика, месец септември. Който е “за” това 
предложение за оттегляне, моля да гласува. Повтарям, докато колегите си 
задържат ръцете - процедурно предложение на г-н Гуцанов за оттегляне на 
предложението на комисията за ликвидация на “Стопанска и спомагателна 
дейност” за сесията, която ще се проведе септември месец. Който е “за” 
това предложение, моля да гласува. Бройте внимателно. Колеги, така само 
си отежняваме нещата.    

 
Резултати от гласуването: за – 12; против - 23; въздържали се – 2, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме текста така, както го формулира председателката на 

комисията. Мисля, че минутка няма да ни отегчи, ако тя го прочете отново, 
за да си опресним паметта. Защото това, което е формулирано има лека 
корекция. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има корекция.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нарочно го правя. Корекция направиха юристите. Слушайте колеги.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
  
577-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 

от ТЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на  
търговските дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с № 
РД 12007246ВН/25.06.2012 г., Общински съвет – Варна прекратява чрез 
ликвидация Търговско дружество “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД, ЕИК 103564060 със седалище и адрес на управление в 
гр.Варна, 9000, район Одесос, бул. “Мария Луиза” № 11.  

1. На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да назначи 
ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на Общински съвет – Варна. 



2. На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на съвета 
на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 

3. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер средно 
месечна заплата на общинско дружество “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД и определя срок за ликвидация до шест месеца. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Всичко е коректно изчетено. До шест месеца. Поименно 

гласуване колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 10; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. Г-н Чутурков, отрицателен вот и г-н кмета 

след това поиска думата. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Закона предвижда 

различни форми на управление на общинските дружества – могат да бъдат 
общински предприятия, могат да бъдат акционерни дружества, могат да 
бъдат с ограничена отговорност. В различните общини, ако направим една 
справка ще видим, че това на практика се реализира в своето многообразие. 
Няма абсолютно годна общовалидна форма за управление и не общинското 
предприятие най-добрата форма за управление на общинските дружества. 
По простата причина, че общинския съвет доброволно абдикира от работата 
по управление на тези дружества. Възможно е, възможно е да се направи 
оценка, да се сложат всички дружества на масата и да се каже – ето поради 
тези причини предлагаме, тези да бъдат общински предприятия; поради 
тези причини, тези да си останат АД; поради тези причини другите да си 
останат ЕОД. Така че този подход, стъпка по стъпка без достатъчно добре 
да аргументираме промяната води до това, че ние всъщност нямаме някаква 
политика, а действаме на парче.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря г-н Чутурков, кмета поиска думата. Заповядайте г-н 

Йорданов и Янко Станев също.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Независимо от резултата от гласуването, уважаеми общински 

съветници, ставаше дума и за мотивацията да се направи това предложение, 
необходимостта да очакваме едно такова решение. Ето и сега в 
отрицателния си вот г-н Чутурков каза – работи се на парче. Как на парче? 
Кое е парчето? Кои са различните парчета? Сега, искам да изчета пред вас 



независимо от резултата от гласуването, докладната записка, която ме 
накара да предприема действия и да изискам от моите колеги спешно те да 
бъдат предприети пред вас. Докладната записка е от Антон Жожев, която 
съм резолирал незабавно до доц. Бозов и доц. Маринчева. Вижте какво 
пише той в нея: Наредба № 26 от 2008 г. изменена и влязла в сила на 
10.05.2011 г., на базата на тълкуването на наредбата той стига до следните 
изводи и прави задължителните предложения до мен. Трябва да се изработи 
концепция как да се изпълнява наредбата, в каква организационна форма 
ще се приготвя храната за детските ясли, яслените групи и ОДЗ, и детските 
кухни. Очевидно е, че цялата отговорност по храненето в нея, в общинските 
заведения е на кмета на Община Варна и ако се случи нещо, цялата 
отговорност е за Вас. Незабавно следва да се внесе в Общински съвет – 
Варна предложение за одобряване организационната форма, доц. Бозов като 
отговорник, да се назначат длъжностните лица на съответните, със 
съответните длъжностни характеристики и г-жа Маринчева да поеме 
контрола за здравословното хранене. Най-важната личност в този комплекс 
от дейности според наредбата е директорът, който Вие следва да назначите. 
Съвсем човешки се опитвам да ви обясня моите мотиви и настойчивост да 
се отиде на тази стъпка. Наредба № 26. Съжалявам, че след гласуването 
дойде това, което допълнително излагам, като основание. Бих казал 
виждане за мотивацията си да постъпя така пред вас.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Бояджиев, д-р Станев, г-н Недков, г-н Чутурков. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Както стана ясно, наредбата беше много внимателно обсъждана в 

здравната комисия и отново казвам – тя дава възможността физически лица, 
юридически лица да извършват храненето. Презумпцията, за която Вие 
развихте и може би, защото аз също съм запознат със становището на г-н 
Жожев е в хипотеза, че това е общинско предприятие. Тогава наистина би 
трябвало директор на това предприятие да е здравно лице, лекар. И аз не 
виждам нищо спешно, нито имаше някаква сериозна епидемиологична 
обстановка, нито е имало някакви проблеми с детското хранене в Община 
Варна, за да се прибегне до такава степен на спешност. Благодаря за 
вниманието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ          
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. Аз и група “Център” 

сме от хората, които не приемаме юридическите аргументи, изложени от г-



н Жожев и поддържаме мнението на юристите на Общински съвет, които 
твърдят, че наредбата не може да бъде повод за преструктурирането на 
общинската фирма в общинско предприятие. И ние сме категорични в тази 
позиция, но също така сме категорични в това, че трябва да се преобразуват 
тези общински предприятия, за които в предизборната кампания и в 
обещанията към варненци за оптимизация и антикризисни мерки, беше 
предвидено да станат от общински фирми – общински предприятия. Винаги 
си спомням това, което всички обещавахме на хората, когато се явявахме на 
избори. Аз лично не съм обещавал това, но в един кметски, кандидат 
кметски дебат, просто чух как всички бяха единодушни, може би с 
изключение на г-н Костадинов. Той не се изказа по тази тема. Така. И аз 
сега тука, като човек, който съм подкрепил определен кандидат аз 
изпълнявам тази програма. И не виждам какви драми се развиват тука. 
Изведнъж днеска започнахме наново да обсъждаме. БСП, които не 
подкрепихте, вие имахте категорична позиция, че ще преструктурираме 
икономиката по известни причини, които сега и г-н Гуцанов ... Иначе и 
теоретичните умения, за това какъв тип субект икономически по кой начин 
трябва да се управлява, е като безкрайните философски твърдения за яйцето 
и кокошката. Те зависят от конкретната икономическа, финансова и освен 
това от конкретната ситуация в нашия град и в мястото, на което те работят 
и вегетират. Затова ние смятаме, че тези общински дружества, които биха 
могли да се оптимизират, бихме го направили. Т.е., когато няма съгласие 
относно формата на съществуване по едно общинско предприятие, фирма 
или въобще дружество, тогава в ход влизат мерките, с които се предвижда 
оптимизацията на тези, които са спечелили изборите. Това е нормалната 
практика в целия свят. Тези избори не се правят, за да има някаква титла на 
вратата на някой кабинет. Те се правят, за да се изпълняват нещата, които се 
изпълняват в предизборна ситуация. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Недков беше следващия.  
 
Николай НЕДКОВ 
Аз благодаря на г-н Янко Станев, че той до мотивира всъщност г-н 

Йорданов. Г-н Йорданов даде съвсем друга аргументация. Аргументацията 
беше правна необходимост. Всъщност във връзка с това беше и моето 
изказване и то е тъй като аз съм юрист, член на правната комисия. Учудвам 
се, че има само един казус, който въобще не е гледан в правната комисия и 
ние ликвидираме едно стопанско предприятие поради правни аргументи без 
тези аргументи да бъдат обсъдени от правната комисия на общинския съвет.  

Николай АПОСТОЛОВ 
И г-н Чутурков последно, тъй като отдавна мина за гласуването, 

нямаме и обяснение на отрицателни вотове.  



Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам да се коригирам. Не на парче, а стъпка по стъпка. Т.е. не 

разглеждаме нещата в комплект – да кажем, ето това са общинските 
дружества, тези и тези поради тази и тази причина ги правим общински 
предприятия. Тези и тези ги запазваме. Тези и тези така. А внасяме едно по 
едно, с различни аргументи, с различни приоми, стъпка по стъпка ги 
променяме в една посока без някаква философия и политика.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Следващото предложение, г-жо Софрониева. Слушайте 

следващото предложение.    
   
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
578-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и 

Наредба № 26/18.11.2008 г., изм. ДВ № 36/10.05.2011 г. на МЗ за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12007246ВН/25.06.2012г. Общински съвет – Варна: 

І. Създава Общинско предприятие “Комплекс за детско 
хранене”  с предмет на дейност:  

•  Приготвяне на храната за децата от 10-месечна  до 3-годишна 
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 
/непосещаващи детски ясли  и яслени групи в ОДЗ/. 

• Осигурява транспорт за разнос на храната от майките – кухни до 
разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи на 
ОДЗ-тата.  

• Оказва методично ръководство на детските ясли и яслените групи 
в ОДЗ /организиран контингент/ за цялостната дейност на детските кухни 
към тях, включително и спазването нормите за здравословно хранене при 
приготвяне на храната. 

• Осигурява квалификация на персонала, отговарящ за детското 
хранене. 

-  Приема Правилник за работата на ОП “Комплекс за детско 
хранене” и организационна структура на персонала, неразделна част от 
правилника, съгласно приложение към настоящото решение. 

ІІ. Определя бюджет на Общинското предприятие в размер на 685 
000 лева до края на 2012 година, който да бъде осигурен от бюджета на 
Община Варна. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли тука съображения? Страстите се поуспокоиха. Поименно 

гласуване колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следващото предложение.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, искам следващите решения, които са свързани с 

“Денталния център” да бъдат гласувани анблок, тъй като решението е 
изключително дълго и са няколко на брой.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложение процедурно от г-жа Софрониева, решенията касаещи 

“Денталния център” да бъдат гласувани анблок. Който е “за” 
предложението, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
579-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12008970ВН/18.07.2012г., 
Общински съвет – Варна отменя свои Решения № 418-16, № 418-16-1 и № 
418-16-2/7/16 и 17.05.2012 г.  

579-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, 
ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 
и чл. 149, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
“Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008970ВН/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна решава да: 

1. Намали капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І Варна” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Съборни” № 24, като 
изважда от капитала на дружеството следните дълготрайни материални 
активи: 

- Двуетажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 и застроена 
площ 226 кв.м. с предназначение за здравно заведение. 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.2 и застроена площ 425,25 кв.м. с прилежащи части от 



155,75 кв.м., находящи се на първи етаж, представляващи обособени 
части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 и застроена площ 590,88 кв.м. с прилежащи части от 
52,17 кв.м., находящи се на втори етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение. 

Сградите с идентификатори 10135.1504.84.1 и 10135.1504.84.2 и 
административен адрес – гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, са изградени в 
ПИ 10135.1504.84 с площ 1316 кв.м., съгласно одобрени със Заповед № 
РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална 
карта и кадастрален регистър на район “Одесос”. Общата балансовата 
стойност на описаните сграда и Самостоятелен обект в сграда е в размер 
на 145 324,56 (сто четиридесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева 
и петдесет и шест стотинки) лева, по счетоводен баланс на дружеството.  

2. Увеличи капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, чрез 
включване в капитала на дружеството на следния дълготраен материален 
актив: 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на пети етаж – предмет на АОС № 
6820/13.02.2012 г., вписан в Службата по вписвания към АВ – Варна на 
14.02.2012 г., том VІІ, № 10, вх.регистър 2810, дело 1304 и балансова 
стойност в размер на 554 305,76 (петстотин петдесет и четири хиляди 
триста и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лева, като Община Варна 
записва нови дялове от по 10 /десет/лева всеки, съответстващи по брой на 
стойността на внесеното имущество, описано по-горе. 

Необходимите средства за ремонт на гореописаният обект за 
привеждането му в съответствие с дейността на дружеството, са за сметка 
на бюджета на Община Варна. 

579-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, 
ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 
и чл. 149, ал. 2 и ал. 3, т. 1  от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
“Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12008970ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Изважда от капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД следните дълготрайни материални активи:  

- Двуетажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 и застроена 
площ 226 кв.м. с предназначение за здравно заведение. 



- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.2 и застроена площ 425,25 кв.м. с прилежащи части от 
155,75 кв.м., находящи се на първи етаж, представляващи обособени 
части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 и застроена площ 590,88 кв.м. с прилежащи части от 
52,17 кв.м., находящи се на втори етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение. 

Общата балансовата стойност на описаните сграда и СОС е в размер 
на 145 324,56 (сто четиридесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева 
и петдесет и шест стотинки) лева, по счетоводен баланс на дружеството, с 
която стойност следва да се намали капитала на търговското дружество. 

Сградите с идентификатори 10135.1504.84.1 и 10135.1504.84.2 с 
административен адрес: гр.Варна, бул. “Съборни” № 24 и предназначение 
за здравно заведение, са изградени в ПИ 10135.1504.84 с площ 1 316 кв.м., 
съгласно одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК  
кадастрална карта и кадастрален регистър на район “Одесос”. 

2. Включва в капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Съборни” № 
24, следния дълготраен материален актив: 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на пети етаж – предмет на АОС № 
6820/13.02.2012 г., вписан в Службата по вписвания към АВ – Варна на 
14.02.2012 г., том VІІ, № 10, вх.регистър 2810, дело 1304 и балансова 
стойност в размер на 554 305,76 (петстотин петдесет и четири хиляди 
триста и пет лева седемдесети шест стотинки) лева, с която стойност 
следва да се увеличи капитала на търговското дружество. 

3. Променя капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД от 628 900,00 (шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) 
лева на 1 037 881,20 (един милион тридесет и седем хиляди осемстотин 
осемдесет и един лева и двадесет стотинки)лева. 

4. На основание чл.150, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет - 
Варна задължава Управителя на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
да обяви решението за промяна на капитала в Търговския регистър и 
предприеме всички последващи действия по изпълнение на решението на 
Общински съвет – Варна. 

5. На основание чл.51, ал.9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
недвижими имоти – сграда и СОС, подробно описани  в т. 1 от настоящото 



решение, придобиват статут на частна общинска собственост от влизане в 
сила на решението на Общински съвет – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия по съставяне на актове за общинска 
собственост.  

579-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9  от ЗМСМА, чл. 51, 
чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от “Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества” и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12008970ВН/18.07.2012г., Общински съвет 
– Варна реши: 

1. Изменя чл.5 от Устава на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, който следва да придобие следния вид: 

“Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 037 881,20 (един 
милион тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 
двадесет стотинки)лева, разпределен в 103 788 (сто и три хиляди 
седемстотин осемдесет и осем) дяла от по 10 (десет) лева всеки, 
представляващи парична и непарична вноска, както следва: 

І. Непарична вноска в размер на 805 481,20 (осемстотин и пет 
хиляди четиристотин осемдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, 
представляващи следните дълготрайни материални активи, внесени от 
Община Варна - едноличен собственик на капитала по балансова стойност 
на ДМА: 

1. ПИ 10135.1504.84 с площ 1 316 кв.м., съгласно одобрени със 
Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район “Одесос” и административен адрес: 
гр.Варна, бул. “Съборни” 24; 

2. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.1 и застроена площ 722,44 кв.м., находящ се на нулев 
етаж (сутерен), представляващ обособена част от осеметажна сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение за здравно заведение; 

3. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.4 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на трети етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение; 

4. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.5 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на четвърти етаж, представляващи обособени 
части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

5. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 



55,10 кв.м., находящи се на пети етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение; 

ІІ. Парична вноска в размер на 232 400, 00 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин) лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от 
Община Варна, едноличен собственик на капитала.”. 

2. Възлага на Управителя на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД да предприеме всички необходими действия по изпълнението на 
решението. 

 
Свърших.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, изслушахте целия текст на решенията, докато мислите за 

мнения и съображения поради напредването на времето само да припомним 
– г-жа Трендафилова, хубаво е заместник кмета г-н Базитов, 
председателския съвет, заместник – председателите, г-н Джиков, г-н 
Владимир Тонев и всички, които искат да смятаме ПЧП-то в моя кабинет, 
както го гласувахме, за да можем утре да работим. Имате ли мнения и 
съображения? Няма. Гласуваме.   

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

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следващите решения уважаеми г-н председател, също са няколко 

касаещи имот на ул. “Македония”, ако може анблок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващите решения касаещи имота на ул. “Македония” да бъдат 

гласувани анблок, който е “за” предложението на председателката, моля да 
гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Четем.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
580-9. 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 изх. № РД 
12007555ВН/28.06.2012 г., 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. “Македония” 

ПИ 10135.1502.214 
 

7007/2012 г. 
580-9-1. 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 изх.№ РД 12007555ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, 
във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.214 с площ 322 м2, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Македония” , в размер на 94 212 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 -292,58 лева, без включен ДДС. 

580-9-2. 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 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12007555ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Македония” , 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.1502.214 с площ 
322 м2,  при граници: ПИ с идентификатор 10135.1502.213, ПИ с 
идентификатор 10135.1502.183, ПИ с идентификатор 10135.1502.181, ПИ с 
идентификатор 10135.1502.176. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7007/2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 94 212 лева, без включен 
ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 9 
421,20 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 421,20 
лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 



CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при “Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Г-н Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
........................ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-жа Трендафилова, може ли номера на ул. “Македония”? Няма 

номер. Този въпрос беше зададен на комисия.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Спокойствие се възцари.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

581-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 2 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо 
от Маргарита Георгиева – Председател на Фондация “Владиславово” с 
№ ОС 12000851ВН/19.07.2012г., Общински съвет – Варна, допълва свое 
решение  № 183-18 (3) от 14,15.12.2011 г., като се добавя следният текст: 
“наемната цена да бъде определена при спазване на Методиката за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс при отдаване под наем на нежилищни имоти 
и вещи – общинска собственост” . 

 
 



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

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
582-9. На основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 3 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12006830ВН/18.07.2012г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Комисията за установяване на имущество /КУИППД/, създадена с Указ № 
30/22.02.2005г. на Президента на Република България, на основание чл. 98, 
т. 4 от Конституцията на Република България /Обн.ДВ, бр. 
19/01.03.2005г./, БУЛСТАТ 131463734, със седалище и адрес на 
управление: гр. София – 100, ул. “Г.С.Раковски” № 112, представляване от 
Антоанета Цонкова – Зам. Председател, за нуждите на Териториална 
дирекция – Варна, част от недвижим имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Ген. Колев” № 92, 
представляващ пети етаж от сграда с идентификатор 10135.2558.92.2 и 
застроена площ 469 кв.м., състояща се 15 бр. стаи, санитарен възел, 
коридор и стълбище, разположени в ПИ 10135.2558.92 по кадастралната 
карта на район “Приморски”, предмет на АОС 1793/25.05.2000 г., за срок 
от 5 /пет/ години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението, придобито от 
престъпна дейност на част от имот находящ се в гр. Варна, ул. “Ген.Колев” 
№ 92. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения по прочетения проект за 

безвъзмездно управление? Няма. Колеги, докато смятат, да усетя 
настроенията - да изчетем и “Общинска банка”, имаме две минути.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само упълномощаваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Или не сте настроени. Заради Станислав, Аврам Тодоров, казва “да”. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 11, предложението се приема. 

 
Последното предложение, след което ще дадем края. Председателката 

на комисията предлага да гласуваме анблок избор на .. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Представител .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
.. представител, упълномощаването и да направи доклад, да бъдат 

гласувани анблок. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четем. Заповядайте.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
583-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД Станислав Георгиев Иванов. 

583-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД12007765ВН/02.07.2012 г. от изпълнителните директори 
на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинския съветник 
Станислав Георгиев Иванов, да участва в извънредното Общо събрание на 
акционерите на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на 
30.07.2012 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Централно управление 
на банката в гр. София, ул. “Връбча” № 6 и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Промени в персоналния състав 
на Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД” Проект за решение: “ОС 
освобождава Петя Николова Димитрова като член на Надзорния съвет на 
“Общинска Банка” АД и избира Здравко Борисов Гъргаров за член на 
Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД, с постоянен адрес в град 
София, образователно – квалификационна степен – Доктор по икономика, 



считано от датата на вписване на промяната в Търговския регистър”- Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Определяне на представител 
на акционерите на “Общинска Банка” АД, който да сключи договора за 
управление и контрол с новоизбрания член на НС”  Проект за решение: 
“ОС упълномощава упълномощените представители на Столична община 
в Общото събрание на акционерите на “Общинска Банка” АД да подпишат 
договора за управление и контрол със Здравко Борисов Гъргаров, като 
член на Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

583-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в извънредното общо събрание на 
акционерите на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник Станислав Георгиев 
Иванов, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения колеги? Д-р Митковски, 

заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Аз естествено съм “за” това предложение, само ще помоля, понеже 

Община Варна участва от създаването мисля на “Общинска банка”, като 
акционер. Този доклад, който ще изготви след провеждането на Общото 
събрание, нека да включва разбира се, той сам нашия представител няма да 
може да го направи, защото едва ли е запознат през годините – първо какъв 
е делът на Община Варна в това акционерно дружество и какви дивиденти 
до сега, и получавала ли е през годините от участието си в това акционерно 
дружество, защото така или иначе Община Варна е предоставила за 
ползване на имоти наистина срещу наем, срещу мисля по-намален наем. 
Какви са ползите от участието на Община Варна в “Общинска банка”, тъй 
като знаем, че тази банка през годините се трансформира и собствеността, 
участието на отделните общини. Някаква по-голяма яснота да има 
общинския съвет за това дружество и за участието на Община Варна в него.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че г-н Станислав Иванов разбра какво трябва да бъде 

включено, като доклад първо пред комисията, за да може тя да анализира. 
Много е малък процента – нула цяло, ако не ме лъже паметта 0,14 %. 0,85 



ли? По памет не мога. Г-н Иванов, той постави ангажимент, Вие го 
разбрахте.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Разбира се, в най-кратки срокове ще, след като разбира се бъда избран 

и евентуално вляза в изпълнение, ще изнеса един доклад фактически какви, 
каква ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да включите точките в доклада ... 
 
Станислав ИВАНОВ 
Ситуацията в дружеството. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... които д-р Митковски посочи да ... 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да, разбира се.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... ги анализира. Други мнения и съображения колеги? Ще имаме един 

подробен доклад, да си изясним състоянието с нашето участие в тази банка. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Пожелавам успешна работа на Станислав Иванов на Общото 

събрание.  
Колеги, седем без една минута. Седемнадесет часа без една минута, 

нямаме време за други проекти за решение.  
Закривам първия работен ден на Десетото заседание на Общински 

съвет – Варна. Приятна почивка, утре продължаваме с останалите точки от 
дневния ред. Благодаря ви.  



ВТОРИ ДЕН 
 

27.07.2012 г. от 09:00 часа до 12:40 часа 
 

 Присъстват 43 общински съветника, отсъстват: 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Желез ЖЕЛЕЗОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Пламен ГРАДИНАРОВ 
Снежана ДОНЕВА 
Станислав ИВАНОВ 
Тодор МУТАФОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сериозна група общински съветници снощи до късно преразглежда и 

проверява условията на публично-частното партньорство, както ги бяхте 
упълномощили, затова малко се позабавихме.  

До момента 36 подписа в присъствения списък, следователно имаме 
необходимия кворум и това ми позволява да открия втория работен ден на 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна. Продължаваме с онези 
точки, които снощи трябваше да бъдат проверени, коригирани и изложени 
на вашето внимание от председателката на комисия по “Собственост и 
стопанство”. Давам думата на г-жа Софрониева да продължим с онези 
точки, до които стигнахме снощи. Заповядайте. 



IX.  
 

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

“Собственост и стопанство”  относно: 
 
(1) – отмяна на решения № 3501-11, 3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. 

и 3540-3/38/20.09.2011г.; промяна в “Годишна програма за 2012г.”; 
одобряване пазарните оценки и провеждане на публично оповестен 
конкурс за продажба на имоти, находящи се в гр. Варна, жк. “Възраждане” 
– І м.р., жк. “Младост” ІІ м.р., ул. “Роза” и бул. “Вл.Варненчик” . 

(2) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Паркинги и гаражи – Варна”ЕАД и създаване на ОП “Общински 
паркинги и синя зона – Варна”.  

(3) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Стопанска и спомагателна дейност”ЕАД и създаване на ОП 
“Комплекс за детско хранене”. 

(4) – промяна в капитала на “Дентален център І Варна”ЕООД. 
(5) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”; одобряване на 

пазарна оценка и провеждане на публичен търг за имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Македония”. 

(6) – допълване на Решение № 183-18/3/14,15.12.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(7) – предоставяне безвъзмездно за управление на Комисията за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на част от 
имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Ген. Колев” № 92. 

(8) – избор и упълномощаване на представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на “Общинска банка”АД. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Възраждане”, І м.р. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Любов” № 17. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Константин и 
Фружин”. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 24. 



(15) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, кв. “Виница”, ул. “Сава Геренов” № 22. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 
№ 100. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Мадара” № 47. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на 
строеж върху имот, находящ се в гр.Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара 
Гидик” № 65. 

(19) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и учредяване право на пристрояване върху имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” № 31. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Анастасия Железкова” № 55. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Виница”, с.о “Перчелията”. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Чайка, 
местност “Банала чешма”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Ропотамо” № 11. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Прибой”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Боровец – север”.  

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, 
ул. “Стоян Бацов” № 13. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор 
Влайков” № 74. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. 
“Виница – север - Розмарин”. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в с. Каменар, ул. “Цар 
Симеон I” №18. 



(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Топола” № 2. 

(31) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на  съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Зеленика”. 

(32) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27. 

(33) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”. 

(34) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Свети Никола”.  

(35) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.1660, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-
юг”.  

(36) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот ПИ 
№ 10135.5403.675, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Боровец-
юг”. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Петко 
Момчилов” № 38. 

(38) – отмяна на Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от протокол № 
35/22,23 и 29.06.2011 г., одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул. “Вилите”. 

(39) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бялата 
чешма, Дъбравата”.  

(40) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на  общински 
спортни обекти в полза на спортни клубове. 

(41) – отмяна на Решение № 430-16 от протокол № 7/16,17.05.2012 г. 
и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 
положение-ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, ет. 7. 

(42) – упълномощаване на представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД. 



Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка със снощните дебати искам 

да Ви уведомя относно контрола. Стойността на оборудването, 
обзавеждането и парко-строенето да се доказва с протокол образец 19, 
приложени копия на фактури за доставка. Количествата на изпълнените 
СМР се контролира от специалисти на ОП “Инвестиционна политика”, 
количествата, които не са усвоени се остойностяват по цени на КСС и 
разликата се внася в бюджета на Община Варна. И едно друго 
предложение постъпи - инвестиционната стойност на проекта да бъде 
намалена на, сега ще ви кажа – 3 568 000 лв., което се явява разлика от  
242 000 лв. И още нещо, където е посочено, че има изискване строителя да 
бъде първа група да се допълни “и категория съответстваща вида на 
строежа”. Навсякъде където е записано. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на г-жа Софрониева. За да се въведем в 

материята искам да припомня, че вчера ние гласувахме процедурно 
предложените проекти за решения касаещи ПЧП-то да бъдат гласувани 
анблок, след което се изказаха мнения, че цените не съответстват точно, 
както очакват съветниците, след което гласувахме снощи да бъдат 
проверени в резултат, на което с активното участие на г-н Тонев, г-н 
Джиков, г-н Липчев беше там, Теодора Трендафилова, от “Инвестиционна 
политика” смятаха и вложиха тези текстове с ясната мисъл да има 
възможност общината да упражнява реален контрол и коригират сумата с 
тази сума, която смятат по тях, че е превишавала КСС-тата. Ако всички са 
разбрали за какво става въпрос, ако трябва още веднъж прочети трите 
изречения и сумата. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Освен това искам да напомня, че няма да се намаляват цените, 

стойността на цените на имотите, това е важно да се знае. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Оставяме цените на имотите, намаляваме малко КСС-тата по 

сметките на съветниците и въвеждаме текстове, които дават възможност за 
обективен контрол. Преди да преминем към гласуване, д-р Липчев поиска 
думата. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, действително снощи аз присъствах на сбирката 

във формата, в който беше указан. Значи снощи последно решихме да 



впишем текстове за контрол и да оставим параметрите така, както са 
указани, защото, нека да има състезателен елемент, нека да бъде 
атрактивно предложението и да не намаляваме цените, а да ги оставим 
така, както са предложени от администрацията и от “Инвестиционна 
политика”, защото в момента цените на имотите падат, а пък цените на 
услугите се покачват, както и горивата, както и всичко. Така че 
предложението, което беше имаше така, това не съм го чувал снощи да 
намалим цените, снощи последно останахме на същите цени, може би 
някакъв друг вносител се е появил и го е внесъл, така че аз предлагам да си 
останат старите цени, както са си предложени. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Джиков. Имаме две предложения колеги, няма да влизаме в 

голям дебат. Две са предложенията - едното е гласуваме процедурното, 
както е направено с текстовете за контрол и намаляването на цените, ако 
не се приеме гласуваме второто на д-р Липчев. Така че, да не се впускаме 
отново в безплодни дискусии. Г-н Джиков. 

 
Добромир ДЖИКОВ 
Само в подкрепа на предложението, което току що г-жа Софрониева 

изчете. Г-н Липчев явно не е чул, но имаше в една от количествено 
стойностните сметки 8 % непредвидени разходи, това нещо не може да 
присъства в количествено стойностната сметка и това доведе до намаляне 
на оценката на инвестицията. Това само исках да кажа. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Мисля, че всички се изясниха, аз искам и ще помоля г-жа 

Софрониева, колкото и това да Ви отегчи да припомним - гласуваме 
предложението анблок, така както го изчетохме вчера, така както го имате, 
със следните допълнителни текстове, които ще влязат в проекта за 
решения, няколко изречения и една точна цифра искам да чуя и гласуваме. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Започвам отначало. Намаляване на общата стойност на инвестицията 

на 3 568 000 лв., разликата от 242 000 лв. без ДДС да бъде внесена в 
бюджета на Община Варна. Втората поправка там, където е записано, че 
има изисквания за строителя първа група навсякъде в цялото предложение 
да бъде добавено “и категория съответстваща на вида на строежа”. Освен 
това в контрола, в последната точка да бъде записано “стойността на 
оборудването, обзавеждането, парко-строенето се доказва с протокол 
образец 19, с приложени копия на фактури за доставка, количествата на 
изпълнените СМР се контролира от специалисти на ОП “Инвестиционна 



политика, количествата, които не са усвоени се остойностяват по цени на 
КСС и разликата се внася в бюджета на Община Варна”. 

 
584-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал.9 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012 г.”:  

Общински съвет – Варна допълва т. 2 – “Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба или публично-частно партньорство, 
съгласно ЗОС” в т.2.1 – “Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС” на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2012 г. със следните имоти – частна общинска собственост: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост”  – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост”  – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, целия с площ 4 
419кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.”Роза”,  кв.8 на 25-ти подрайон, 
предмет на АОС №4899/ 02.09.2008г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”,  подрайон: 
9, кв.280, предмет на АОС №6773/ 26.01.2012г. 

584-9-1. 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 изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във 
връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти 
– частна общинска собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 5 
364кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв. 16, предмет на 
АОС №6554/18.07.2011г., в размер на 1 313 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г., в размер на 382 000лв., без включен ДДС; 



–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г., в размер на 530 000лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед 
№КД-14-03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№4899/02.09.2008г., в размер на 878 700лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-98/ 10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед №КД-14-03-3389/19.12.2011г. на 
Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв. 280, предмет на АОС №6773/ 26.01.2012г., в 
размер на 706 300лв., без включен ДДС. 

584-9-2. 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 и по реда на чл.98 и 
следващи от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти – частна 
общинска собственост, при достиганата след провеждане на конкурса 
цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 5 
364кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. “Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет на АОС 
№6554/18.07.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и 



кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед 
№КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-98/ 10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед №КД-14-03-3389/19.12.2011г. на 
Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв.280, предмет на АОС № 6773/ 26.01.2012г., 
при начална конкурсна цена 3 810 000 лв., без включен ДДС, 
представляваща:  

– изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на пристройка на 
два етажа за две групи с подземен етаж – плувен басейн и физкултурен 
салон, към ОДЗ № 11 “Детски свят”  (стойност с непредвидените разходи 
в размер на 989 508лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, 
микрорайон: 1, кв.21 и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.484, целия с площ 6 494 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007г. на 
Изпълнителния директор на АК, предмет на АОС № 6534/07.07.2011г.; 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на нов корпус за шест градински групи с физкултурен салон, 
кухненски блок, котелно и басейн към ЦДГ № 44 “Крилатко” (стойност с 
непредвидените разходи в размер на 2 820 492лв., без включен ДДС), в 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. 
“Възраждане” – ІІм.р. и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.227, целия с площ 10 264кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС № 6574/26.08.2011г., 
на обща стойност за инвестицията 3 568 000 лв., без включен ДДС. 
Разликата от 242 000 лв. без ДДС да бъде внесена в бюджета на Община 
Варна. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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; 



1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.4 представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група и категория, съответстваща на вида на 
строежа или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 



2.12. декларация за липса на неизплатени и неизпълнени 
задължения (не само финансови) по договори с Община Варна; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) – първа група и 
категория, съответстваща на вида на строежа; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс 
и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010 г. 
и 2011г., съгласно Закона за счетоводството; 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 381 000лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая № 1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложената цена за имота – частна общинска собственост, 
не по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без включен ДДС 
– 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и  не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 



К = К1 + К2 
където:  
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 50 
Ц участник – предложената от кандидата цена за имота – частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 3 
810 000 лв., без включен ДДС;  

Ц макс – максимална оферирана цена за имота – частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без 
включен ДДС. 

К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 50 
СИ мин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 15% от 
стойността на инвестицията – 3 568 000 лв., без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 3 568 000 лв., без включен 
ДДС, се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди 
подписване на договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5 % за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №6534/07.07.2011г. и 
АОС №6574/26.08.2011г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а 
извършените подобрения и приращения стават общинска собственост; 

5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 



решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява съгласно изискванията 
на заповед № 3382/17.09.2011г. на Кмета на Община Варна, от 
оторизирани експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от 
дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна. 

Стойността на оборудването, обзавеждането, паркостроенето се 
доказва с Протокол образец 19, с приложени копия на фактури за 
доставка. Количествата на изпълнените СМР се контролират от 
специалисти на ОП “Инвестиционна политика”, а количествата, 
които не са усвоени се остойностяват по цени на КСС и разликата се 
внася в бюджета на Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Колеги, за протокола изчетохме и последните уточнения, четем 
предложението което, ако не се приеме четем второто предложение на г-н 
Липчев. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи - 12, предложението се приема. 

 
Продължаваме със следващото предложение. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Тук отново нанасяме следните корекции. Пак, където има упоменато 

участие на строител първа група да се добави и категория съответстваща на 
вида на строежа. В изискванията отново да се добави, в контрола – 
стойността на оборудването, обзавеждането, парко-строенето да се докаже с 
протокол образец 19, с приложени копия на фактури за доставка, 
количествата на СМР за изпълнението да се контролират от специалисти на 
ОП “Инвестиционна политика”, количествата, които не са усвоени се 
остойностяват по цени на КСС и разликата се внася в бюджета на Община 
Варна. 

 
585-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12003609ВН/26.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Възраждане” – І 
м.р., кв.16, предмет на АОС № 6555/18.07.2011г. и представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1390, целия с площ 4 900 



кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, в 
размер на 1 152 400лв., без включен ДДС. 

585-9-1. 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 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ, и предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12003609ВН/26.04.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане” – І м.р., кв.16, 
предмет на АОС №6555/18.07.2011г. и представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.1390, целия с площ 4 900кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК при начална 
конкурсна цена 1 152 400лв., без включен ДДС, представляваща:  

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка в Детска 
ясла №11 “Иглика” (стойност с непредвидените разходи в размер на 525 
228лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, район “Младост”, ж.к.”Младост” до бл.30 и бл.19, 
по плана на 16-ти подрайон и представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.11, целия с площ 4 611кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/ 
16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС №408/ 
06.11.1997г.; 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на надстройка в Детска 
ясла №14 “Звънче” (стойност с непредвидените разходи в размер на 383 
216лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, район “Одесос”, ул.”Рила” №2, кв.463 по плана на 
І-ви подрайон и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.1505.19, целия с площ 2 996кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС №403/14.10.1997г.; 

– сума в размер на не по-малко от 243 956 лв., без включен ДДС, 
платима преди подписване на договора, явяваща се разлика между 
началната конкурсна цена – 1 152 400 лв., без включен ДДС и стойността 
на инвестициите за въвеждане в експлоатация на обектите – 908 444 лв., 
без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група и категория, съответстваща на вида на 
строежа или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 



2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.12. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.13. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и 
категория, съответстваща на вида на строежа; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс 
и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. 
и 2011г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 115 240лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложената цена за имота – частна общинска собственост, 
не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 400 лв., без включен ДДС 
– 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 



договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 50 
Ц участник – предложената от кандидата цена за имота – частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 
400лв., без включен ДДС;  

Ц макс – максимална оферирана цена за имота – частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 400лв., без 
включен ДДС; 

К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 50 
СИ мин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от 
стойността на инвестицията – 908 444лв., без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имота – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 908 444лв., без включен ДДС, 
се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди подписване на 
договора; 

5.3. собствеността върху имота – частна общинска собственост, се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №408/06.11.1997г.. и 
АОС №403/14.10.1997г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а 
извършените подобрения и приращения стават общинска собственост; 



5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява съгласно изискванията 
на заповед №3382/17.09.2011г. на Кмета на Община Варна, от оторизирани 
експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от дирекция 
“Здравно развитие и социални дейности” при Община Варна. 

Стойността на оборудването, обзавеждането, паркостроенето се 
доказва с Протокол образец 19, с приложени копия на фактури за 
доставка. Количествата на изпълнените СМР се контролират от 
специалисти на ОП “Инвестиционна политика”, а количествата, 
които не са усвоени се остойностяват по цени на КСС и разликата се 
внася в бюджета на Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги мисля, че всичко е изчистено, все пак протоколно, ако имате 

някакво питане, въпроси – няма. Гласуваме това, което снощи колегите 
смятаха до късно и извода, до който стигнаха. Нещо искате да допълните ли 
г-жо Софрониева? Поименно гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против - 1; въздържали се – 4; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 
  
 Обяснение на отрицателен вот. Д-р Бояджиев. 
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Изключително уважавам така след работния труд на колегите, но ми 
се струва, че малко се променят нещата, ако е така би трябвало някой 
общински съветници да работят към “Инвестиционна политика”, явно са 
добри експерти по отношение на ценообразуването. Мисля, че по този 
начин ограничаваме това, което администрацията е дала възможност, 
възможно повече хора при по-атрактивна цена да кандидатстват на 
конкурсен принцип. Нарушава се принципа, за да така замисляйки се, че 
ще спестим някой лев, а всъщност вчера харизахме предприятия, които ще 
струват на бюджета някъде около 800 000 лв. и сега се опитваме да 
минимизираме така да се каже по някакъв начин измисляйки нови 
параметри нещо, което не ни е работа, а е работа на “Инвестиционна 
политика”. Аз винаги съм бил против някой път раздутите цени, по които 



“Инвестиционна политика” смята ремонти, строително-монтажни работи и 
т.н., но в случая мисля, че не сме прави. Благодаря за вниманието. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря, за да не влизаме в така многословие, току изчетеното ... 
Имам в предвид да не започнат и други съветници сега да отговарят на 
това, което е казано, защото имаше упрек към тях, само да припомня, че 
така из диктуваното и прието публично-частно партньорство няма никаква 
промяна стойностно, така че имаме две изречения за завишаване на 
контрол. Нищо стойностно, д-р Бояджиев. Следващия проект. 
 
 Валентина Софрониева 
 Г-н председател, следващите две решения за имот находящ се на ул. 
“Неофит Рилски” 27 да бъдат гласувани анблок, тъй като едни и същи са 
основанията. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Чухте предложението на г-жа Софрониева. Който е “за” 
предложенията да бъдат гласувани анблок, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Четем и гласуваме анблок. Започвай.  
  
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 

586-9. 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 от Кмета на Община Варна 
с изх.№ РД 12009081ВН/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит 
Рилски” № 27, представляващ: 

ИМОТИ - ЗЕМЯ И СГРАДИ: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
с идентификатор 10135.1026.90 /десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда двадесет и шест.деветдесет/ с площ 226,88/283 /двеста двадесет 
и шест и осемдесет и осем стотни идеални части от двеста осемдесет и три/ 
кв.м. 

2. СГРАДИ  
2.1 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.1 с площ 86 

кв.м. 



2.2 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.3 с площ 39 
кв.м. в размер на 100 000 лева , без включено ДДС. 

586-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
“Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение от Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12009081ВН/19.07.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27, 
представляващ, 

ИМОТИ - ЗЕМЯ И  СГРАДИ: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
с идентификатор 10135.1026.90 /десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда двадесет и шест.деветдесет/ с площ  226,88/283 /двеста двадесет 
и шест и осемдесет и осем стотни идеални части от двеста осемдесет и три/ 
кв.м. 

2. СГРАДИ  
2.1 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.1 с площ 86 

кв.м. 
2.2 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.3 с площ 39 

кв.м. при граници: ПИ 10135.1026.84; ПИ 10135.1026.83; ПИ 
10135.1026.82; ПИ 10135.1026.91; ПИ 10135.1026.41; ПИ № 10135.1026.89;  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 7037/2012 
г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 100 000 лева, без включено ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  10 000 
лева без включено ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 



2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. 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 10 000 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 (сто и пет десет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения тук. Не виждам. Поименно гласуване.  
 

Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 

Заповядайте.  
  
Валентина СОФРОНИЕВА 

 Уважаеми колеги, следва да се въоръжите с малко търпение, защото 
това, което гласувахме да се изчете анблок му дойде реда. Тъй като имаше 
пренареждане на дневния ред за записа искам да се знае, че започваме от 
имот на ул. “Черешово топче” № 27, включително до ул. “Мадара” № 47. 
Това е от 12 до 14 точка от дневния ред.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, за да нямаме някакви обструкции все пак, въпреки че вчера 
го гласувахме остана във вчерашния ден, който е “за” това процедурно 
предложение да ги гласуваме анблок, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 

 
 Заповядайте. 

 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 

587-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 
2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.3517.286, с площ 223 кв.м., с административен 
адрес гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.3517.292, ПИ с идентификатор 10135.3517.291, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.287, ПИ с идентификатор 10135.3517.280, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.281, ПИ с идентификатор 10135.3517.285, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.227 на Димитричка Маринова Стоилова, Тонка 
Захариева Захариева при равни квоти, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 19891/11.06.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 15 536 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -132,19 лева, без 
включено ДДС. 



За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6394/09.05.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
588-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.3515.274, с площ 146 кв.м., с административен 
адрес гр. Варна, ул. “Любов” № 17, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.3515.294, ПИ с идентификатор 10135.3515.293, ПИ с 
идентификатор 10135.3515.275, ПИ с идентификатор 10135.3515.269, ПИ с 
идентификатор 10135.3515.273 на Диян Георгиев Шопов, Катя Георгиева 
Петрова и Йовка Иванова Шопова при равни квоти, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 20569/23.05.2012 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 19 300 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -132,19 лева, без 
включено ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6880/19.03.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
589-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 18 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.4504.287, 
целия с площ 4 088 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Константин и Фружин” , кв. 12, при граници на имота: 
ПИ с идентификатор 10135.4504.288, ПИ с идентификатор 10135.4504.289, 
ПИ с идентификатор 10135.4504.300, ПИ с идентификатор 10135.4504.286 
на Жанета Пламенова Добрева и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 13540/08.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 



пазарна стойност на гореописания имот в размер на 2 990 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1  м2 -166,11 лева, без включено 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 2266/18.01.2002 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
590-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
56,29 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.1507.916, целия с площ 
358/830 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. “Граф Игнатиев” 
№ 24, при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.1507.915, ПИ с 
идентификатор 10135.1507.923, ПИ с идентификатор 10135.1507.921, ПИ с 
идентификатор 10135.1507.920, ПИ с идентификатор 10135.1507.908, ПИ с 
идентификатор 10135.1507.917 на Татяна Димитрова Илиева и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 26512/08.05.2012 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 17 050 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -
302,90 лева без включено ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6192/22.10.2010 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
591-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ ЗАО 39989/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Виница, ул. “Сава 
Геренов“ № 22, представляващ 308 /триста и осем/ кв.м., идеални части от 
ПИ № 10135.2575.1192, целия с площ 616 /шестстотин и шестнадесет/ 
кв.м. при граници на имота: ПИ №10135.2575.1195, ПИ №10135.2575.1189, 
ПИ №10135.2575.1191, ПИ №10135.2575.1175, ПИ № 10135.2575.1193, ПИ 



№ 10135.2575.1194, в размер на 31 572.50 /тридесет и една хиляди 
петстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1.00 /един/ кв.м. – 102.51 /сто и два лева 
петдесет и една стотинки/ лева без включен ДДС, във връзка с реализиране 
на разпоредителна сделка – продажба на описания недвижим имот на 
Валентина Петрова Тодорова и Румен Станев Тодоров на основание чл. 35, 
ал. 3 от ЗОС, по реда на чл.28 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5194/13.05.2009 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
592-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, пред. 2, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
6797,6803/16.03.2012г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя с площ 161,33 кв.м. идеални части 
от поземлен имот с идентификатор № 10135.5505.388, целия с площ 264 
кв. м. – частна общинска собственост, съгласно АОС № 5572/23.02.2009 г., 
находящ се в гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 
№ 100, подрайон 28, при граници: ПИ № 10135.5505.389, ПИ № 
10135.5506.28, ПИ № 10135.5505.387, ПИ № 10135.5505.382 и ПИ № 
10135.5505.381, в размер на 17355,88 лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. възлизаща на 107,58 лева без включен ДДС, във връзка 
с реализиране на разпоредителна сделка - продажба на описания недвижим 
имот на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Варна, при квоти за продажба на:  

• Неда Борисова Георгиева – 53,77 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 5784,58 лева, без включен ДДС; 

• Петър Благоев Георгиев – 13,45 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 1446,95 лева, без включен ДДС; 

• Бисер Благоев Георгиев – 13,45 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 1446,95 лева, без включен ДДС; 

• Георги Стоянов Георгиев – 40,33 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 4338,70 лева, без включен ДДС; 

• Пламен Стоянов Георгиев – 40,33 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 4338,70 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 



593-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ ЗАО 40728,32654/06.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се гр.Варна, ул. “Мадара“ № 47, 
представляваща земя с площ 58 /петдесет и осем/ кв.м. ид. части – частна 
общинска собственост по АОС № 6881/19.03.2012г. от ПИ № 
10135.2555.87 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и пет.осемдесет и седем/, целия с площ 328,00/триста двадесет и 
осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2555.157, ПИ 10135.2555.85, 
ПИ 10135.2555.86 с административен адрес: гр.Варна, ул. “Мадара“ № 47 в 
размер на 18 300,00/осемнадесет хиляди и триста/ лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1,00 /един/ кв.м. – 315,52 /триста и петнадесет 
лева и петдесет и две стотинки/ лева, без включен ДДС при следните 
квоти: 

• 29,00 кв.м. на пазарна стойност 9 150, 00/девет хиляди сто и 
петдесет/ лева, без включен ДДС на Иванка Георгиева Иванчева с 
постоянен адрес гр.Варна; 

• 29,00 кв.м. на пазарна стойност 9 150, 00/девет хиляди сто и 
петдесет/ лева, без включен ДДС на Елена Георгиева Иванова с постоянен 
адрес гр. Варна; 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображение, колеги. Няма. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 

Следващото.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, както гласувахме от т. 19 - “Мара Гидик” до кв. 

Аспарухово, местност “Вилите”, която се явява 39 точка, колеги въоръжете 
се с търпение на финала сме. Всичките.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, все пак за днешната част от заседанието, който е “за” 
предложението, както беше казано от председателката на комисията, на 
еднакви основания следващите предложения да бъдат гласувани анблок, 
моля да гласува. 



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

предложението се приема. 
 
Четем и гласуваме следващите предложения анблок. Заповядайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
594-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС, и в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012г. ”, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 41, ал. 2  от НРПУРОИ, а именно учредяване 
право на пристрояване на Траян Костов Траянов за изграждане на 
пристройка (лятна кухня) със застроена площ 20 кв.м. към съществуваща 
сграда разположена в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.5505.401 с площ 211,50/395 кв.м., с административен адрес: гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. “Мара Гидик” № 65, при съседи: № 
10135.5505.402; ПИ № 10135.5505.405; ПИ 10135.5505.400; ПИ № 
10135.5505.379, ПИ № 10135.5505.96, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 35726/19.03.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, с която е определена пазарната стойност на 
вещното право на пристрояване върху гореописания имот в размер на 
2 040 (две хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 102 лева, без включено ДДС. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5708/08.06.2009 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
595-9. 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 № ЗАО 
26563/30.05.2012г., 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, както 
следва: Към точка 3.1. Учредяване право на строеж: се добавя следния 
текст: 

- Учредяване право на строеж за пристрояване и остъкляване на 
лоджии към ап.№ 14, ет .2 и ап. № 16, ет. 3, в жилищна сграда на ул. “Ал. 



Дякович” бл. 28, вх. Б, гр. Варна върху ПИ №10135.1506.809, с 
административен адрес ул. “Ал. Дякович” № 31. 

595-9-1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г. и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.1, ал.2  от НРПУРОИ, а именно:  

• учредяване право на строеж на Александра Георгиева 
Сиропулу-Бачева за пристрояване на съществуваща лоджия и остъкляване 
със ЗП 2,73(две цяло седемдесет и три стотни) кв.м. към СОС с 
идентификатор 10135.1506.809.1.8, представляващ апартамент №14, ет.2 в 
жилищна сграда на ул. “Ал. Дякович” бл.28, вх.Б, гр. Варна и на 
Александра Георгиева Сиропулу-Бачева и Велин Кирилов Бачев за 
пристрояване на съществуваща лоджия и остъкляване със ЗП 2,73 (две 
цяло седемдесет и три стотни) кв.м. към СОС с идентификатор 
10135.1506.809.1.12, представляващ апартамент №16, ет.3 в жилищна 
сграда на ул. “Ал. Дякович” бл.28, вх.Б, гр. Варна, върху поземлен имот 
10135.1506.809 - частна общинска собственост, с административен адрес 
ул. “Ал. Дякович” № 31, целият с площ 1331 (хиляда триста тридесет и 
един) кв.м. при съседи: ПИ 10135.1506.821, 10135.1506.811, 
10135.1506.822, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
26563/30.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки 
изготвени от оценител на имоти, с които е определена пазарна стойност на 
отстъпеното право на пристрояване и остъкляване за двете лоджии върху 
гореописания имот в размер съответно по 1357,50 (хиляда триста петдесет 
и седем цяло и петдесет стотни) лева за всяка без включен ДДС при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 496 (четиристотин деветдесет и шест) 
лева, без включено ДДС. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6783/07.02.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

 
 
596-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
37 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор  10135.2559.32, целия с площ 4 
407 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Анастасия 
Железкова” № 55, при граници на имота: ПИ с идентификатор 



10135.2559.137, ПИ с идентификатор 10135.2559.139, ПИ с идентификатор 
10135.2559.34, ПИ с идентификатор 10135.2559.33, ПИ с идентификатор 
10135.2559.256, ПИ с идентификатор 10135.2559.257, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 29739/30.05.2012г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на  7 000 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -189,18  лева на 
Диана Иванова Пенева, Христо Атанасов Цеков, Йорданка Желязкова 
Генова и Добри Петров Генов (СИО), Стефка Алексиева Стойкова, при 
следните квоти: 

•  Диана Иванова Пенева – 9,36 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 
частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 1 770,80 лева, без включен ДДС; 

•  Христо Атанасов Цеков – 10,98 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 
частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 2 077,28 лева, без включен ДДС; 

•  Йорданка Желязкова Генова и Добри Петров Генов (СИО) – 
8,53 кв.м. идеални части  от 766 кв.м., застроената площ на  жилищните 
сградите разположени в имот частна-общинска собственост с 
идентификатор 10135.2559.32 целия с площ 4 407 кв.м., на стойност 1 
613,80 лева, без включен ДДС; 

•  Стефка Алексиева Стойкова – 8,13 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 
частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 1 538,12 лева, без включен ДДС; 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6716/29.12.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
597-9. 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 26876/18.05.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
139 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1267 целия 
с площ 1267 м2, с административен адрес, гр. Варна, кв. “Виница”,  с.о 



“Перчемлията”, в размер на 3 700 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 26,62 лева. 

597-9-1.  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, в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета 
на Община Варна с № ЗАО 26876/18.05.2012г., Общински съвет - Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна наследниците на Димитър Калев Стефанов: Анка 
Димитрова Баналиева и Тодорка Димитрова Стефанова, чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
кв. “Виница”, с.о “Перчемлията”  представляващ 139 м2 ид. части от 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1267 целия с площ 1267 м2, 
при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2512.9526, ПИ с 
идентификатор 10135.2512.264, ПИ с идентификатор 10135.2512.266, ПИ с 
идентификатор 10135.2512.1225, ПИ с идентификатор 10135.2512.297, ПИ 
с идентификатор 10135.2512.9519 на съсобствениците Анка Димитрова 
Баналиева и Тодорка Димитрова Стефанова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6731/10.01.2012  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 3 700   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. 

 
 
 
598-9. 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 21967/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ 493 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.2571.215 целия с площ 1093 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
к.к. Чайка, местност “Банала чешма”, в размер на  40 970 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 83,10 
лева. 

598-9-1. 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, в изпълнение на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета 



на Община Варна с № ЗАО 21967/19.03.2012г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Георги Николов Петров, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес, гр. Варна, к.к. Чайка, 
местност “Банала чешма”,   представляващ 493 м2 ид. части от Поземлен 
имот с идентификатор 10135.2571.215 целия с площ 1 093 м2, при граници 
на имота: ПИ № 10135.2571.213, ПИ 10135.2571.216, ПИ 10135.2571.456, 
ПИ 10135.2571.218 на съсобственика Георги Николов Петров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6377/15.04.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 40 970 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. 

 
 
 
599-9. 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 7053/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Ропотамо” № 11, представляваща земя с площ 17,44 
(седемнадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м. ид.части от 
26,48 (двадесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни) кв.м. ид.ч. - 
частна общинска собственост по АОС № 6521/20.06.2010 г. от ПИ № 
10135.5505.417 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.четиристотин и седемнадесет), целия с площ 403,00 (четиристотин и 
три) кв. м., при граници на имота: ПИ №10135.5505.434, ПИ 
№10135.5505.433, ПИ №10135.5505.432, ПИ №10135.5505.418, ПИ № 
10135.5505.411, ПИ № 10135.5505.416, с административен адрес: гр.Варна, 
ул. “Ропотамо” № 11 в размер на 1 534,55 (хиляда петстотин тридесет и 
четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. - 87,99 (осемдесет и седем лева и 
деветдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС. 

599-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 7053/19.03.2012г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 



друга страна Иван Владиславов Александров, чрез продажба на земя с 
площ 17,44 /седемнадесет цяло четиридесет и четири стотни/ кв.м. идеални 
части от 26,48 (двадесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни) кв.м. 
ид.ч. - частна общинска собственост по АОС № 6521/20.06.2010 г. от 
ПИ №10135.5505.417 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.четиристотин и седемнадесет), целия с площ 403,00 
(четиристотин и три)кв. м., при граници на имота: ПИ № 
10135.5505.434, ПИ № 10135.5505.433, ПИ № 10135.5505.432, ПИ № 
10135.5505.418, ПИ № 10135.5505.411, ПИ № 10135.5505,1416, находящ се в 
гр. Варна, ул. “Ропотамо” №11, по одобрена пазарна оценка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 

600-9. 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 7905/29.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Прибой”,  
представляваща земя с площ 88 кв. м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор № 10135.5549.1991, целия с площ 438 кв. м., в размер на 6 
300 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 
71,59 лева, без включен ДДС. 

600-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 7905/29.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна – Преслава Стоянова Петрова, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Прибой”, представляваща земя с площ 88 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5549.1991, целия с площ 438 кв. 
м., при граници на целия имот: ПИ № 10135.5549.1992, ПИ № 
10135.5549.1833, ПИ № 10135.5077.32, ПИ № 10135.5549.1830, ПИ № 
10135.5549.9566 и ПИ № 10135.5549.1831. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6539 / 08.08.2011 г. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 6 300 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 71,59 лева, без включен ДДС, на съсобственика 
Преслава Стоянова Петрова. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
601-9. 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 37978/29.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Боровец – 
север”, представляваща земя с площ 228,60 кв. м. идеални части от ПИ № 
1450, целия с площ 1428,60 кв. м., в размер на 12 830 лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 56,12 лева, без 
включен ДДС. 

601-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 37978/29.03.2012г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна – Иван Димитров Пиринлиев, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Боровец - север”,  представляващ земя с площ 228,60 кв. м. идеални 
части от ПИ № 1450, целия с площ 1428,60 кв. м., при граници на целия 
имот: ПИ № 2781, ПИ № 1451 и път. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6711 / 16.12.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 12 830 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 56,12 лева без включен ДДС, на съсобственика Иван 
Димитров Пиринлиев. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 



602-9. 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 37517/29.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. “Стоян 
Бацов” № 13, представляваща земя с площ 239 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.2575.1067, кв. 39-а, целия с площ 
990 кв. м., в размер на 17 400 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв. м. възлизаща на 72,80 лева, без включен ДДС. 

602-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 37517/29.03.2012г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна 
и от друга страна – Юлиян Красимиров Янев, чрез продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. 
“Стоян Бацов” № 13, представляващ земя с площ 239 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2575.1067, кв. 39-а, 
целия с площ 990 кв. м., при граници: ПИ № 10135.2019.336, ПИ № 
10135.2575.1071, ПИ № 10135.2575.1068 и ПИ № 10135.2575.1784. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6520 / 20.06.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от  17 400 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 72,80 лева, без включен ДДС, на съсобственика Юлиян 
Красимиров Янев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
603-9. 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 33833/12.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 94 
(деветдесет и четири) кв.м идеални части от частта на Община Варна, 
представляваща 125 кв.м. идеални части – частна общинска 
собственост, съгласно АОС 6524/29.06.2001г. от целия поземлен имот с 



идентификатор ПИ 10135.71.62 /десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.шестдесет и две), с площ 343 (триста 
четиридесет и три) кв.м и СГРАДА със застроена площ 49 (четиридесет и 
девет) кв.м идеални части от цялата с площ 99 (деветдесет и девет) кв.м 
с идентификатор ПИ 10135.71.62.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
седемдесет и едно. шестдесет и две. едно) с административен адрес, гр. 
Варна, ул. “Тодор Влайков” № 74, подрайон: 12, кв.: 185, УПИ: УП-19 в 
размер на: 

– Земя – 21 582.40 (двадесет и една хиляди петстотин осемдесет и 
два лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м, възлизаща на 229.60 (двеста двадесет и 
девет лева и шестдесет стотинки) лева. 

– Сграда – 28 100 (двадесет и осем хиляди и сто) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м, възлизаща на 
573.47 (петстотин седемдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки) 
лева. 

– Общо: 49 682,40 (четиридесет и девет хиляди шестстотин 
осемдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС.  

603-9-1. 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 
33833/12.04.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Катя Христова Пул, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. “Тодор Влайков" 
№ 74, подрайон: 12, кв. 185, УПИ: УП-19, представляващ поземлен 
имот с площ 94 (деветдесет и четири) кв.м идеални части от частта на 
Община Варна, представляваща 125 кв.м. идеални части -частна 
общинска собственост, съгласно АОС 6524/29.06.2011г. от целия 
поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.71.62 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.седемдесет и едно.шестдесет и две), с площ 343 (триста 
четиридесет и три) кв.м и сграда със застроена площ 49 (четиридесет 
и девет) кв.м идеални части от цялата с площ 99 (деветдесет и девет) 
кв.м с идентификатор ПИ 10135.71.62.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. седемдесет и едно. шестдесет и две. едно), при граници на имота: ПИ 
№ 10135.71.61 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и 
едно.шестдесет и едно), ПИ № 10135.71.51 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.петдесет и едно), ПИ № 10135.71.50 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и едно. петдесет), ПИ № 
10135.71.69 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и 
едно.шестдесет и девет), ПИ № 10135.71.49 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.седемдесет и едно.четиридесет и девет) ПИ № 10135.71.63 
(десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и едно.шестдесет и три) ПИ 



№ 10135.71.272 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и 
едно.двеста седемдесет и две) на съсобственика Катя Христова Пул, по 
одобрена пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен АЧОС № 6524/2011г. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
604-9. 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 38602/19.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, от Поземлен 
имот с идентификатор 10135.2052.617 с площ 208/1369 кв.м., с 
административен адрес, гр. Варна, с.о “Виница – север - Розмарин”,  в 
размер на  10 300 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизащ на  49,52  лева. 

604-9-1. 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 и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 38602/19.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Дорка Костадинова 
Делиева-Радева, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о “Виница – север - Розмарин” , 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2052.617 с площ 
208/1369 кв.м., при граници на имота: ПИ с идентификатор 
10135.2575.133, ПИ с идентификатор 10135.2575.1586, ПИ с 
идентификатор 10135.2575.616, ПИ с идентификатор 10135.2575.9523 на 
съсобственика Дорка Костадинова Делиева-Радева. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6678/06.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 10 300 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. 

 
 
 



605-9. 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 23506/21.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляващ 
80 м2 ид. части от УПИ І-159 целия с площ 740 м2, с административен 
адрес, с. Каменар, ул. “Цар Симеон І” № 18, кв. 45 в размер на 1 280 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на 16,00 лева. 

605-9-1. 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, в изпълнение на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета 
на Община Варна с № ЗАО 23506/21.04.2012 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Светла Милева Стоянова и Мартин Стойчев Стоянов, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
с. Каменар, ул. “Цар Симеон І” № 18 представляващ  80 м2 ид. части от 
УПИ І-159 целия с площ 740 м2, при граници на имота: улица, улица, УПИ 
ІІ-158, улица на съсобствениците Светла Милева Стоянова и Мартин 
Стойчев Стоянов при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6601/20.09.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1 280 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. 

 
 
 
606-9. 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 49931/10.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Топола” № 2, представляваща земя с площ 118,00 (сто и 
осемнадесет) кв.м. ид.част-частна общинска собственост по АОС № 
6561/08.08.2011 г. от ПИ № 10135.3513.275 /десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста седемдесет и пет/ в 
размер на 35 200,00 (тридесет и пет хиляди и двеста) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. - 298,31 (двеста 



деветдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

606-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 49931/10.05.2012 г. и в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2012 г.”, Общински съвет – Варна реши 
да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна, Мария Пенкова Василева, чрез продажба на земя с площ 
118,00 (сто и осемнадесет) кв.м. ид.част-частна общинска собственост по 
АОС № 6561/08.08.2011 г. от ПИ № 10135.3513.275 /хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста седемдесет и пет/, целия с площ 
316,00 /триста и шестнадесет) кв. м., при граници на имота: ПИ 
10135.3513.276, ПИ 10135.3513.279, ПИ 10135.3513.277, ПИ 
10135.3513.273, ПИ 10135.3513.253, ПИ 10135.3513.255, с 
административен адрес: гр.Варна, ул. “Топола” № 2, по одобрената 
пазарна оценка в размер на 35 200,00 (тридесет и пет хиляди и двеста) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 
298,31 (двеста деветдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 

607-9. 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 № ЗАО 
42629/05.07.2012 г., 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 точка II. 2.2. “Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на 
Община Варна по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС“, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС№ 
1 Гр.Варна, землище кв.Галата,  

с.о. “Зеленика“  
6956/22.05.2012 г. 

607-9-1. 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 № ЗАО 42629/05.07.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 



прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. 
“ Зеленика“,  представляваща земя с площ 58 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.6, целият с площ 558 кв.м., в 
размер на 1 840 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 31.72 лева, без включен ДДС. 

607-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т 
.2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 42629/05.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна, Людмил Йорданов 
Йорданов и Татяна Кирилова Йорданова, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, землище кв.Галата, с.о. 
“ Зеленика“,  представляваща земя с площ 58 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.6, целият с площ 558 кв.м., 
при граници на целия имот: ПИ 10135.5545.9501, ПИ 10135.5545.7, ПИ 
10135.5545.10, ПИ 10135.5545.4 и ПИ 10135.5545.3000. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6956/22.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 1 840 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 31,72 лева, без включен ДДС, на съсобствениците 
Людмил Йорданов Йорданов и Татяна Кирилова Йорданова. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
608-9. 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 № ЗАО 
1496/21.06.2012 г.,  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 2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени 
за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС№ 
1. ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27, ПИ 

10135.3513.247 - 25/531 кв.м. 
6965/02.05.2012 г. 

608-9-1. 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 № ЗАО 1496/21.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
по акт за частна общинска собственост № 6965/02.05.2012 г., 
представляваща 25,00 (двадесет и пет) кв.м. ид.части от 10135.3513.247 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста 
четиридесет и седем), по КК и КР на район “Младост”, гр. Варна, ул. 
“Акад. Андрей Сахаров” № 27, целият с площ 531,00 (петстотин тридесет 
и един) кв.м. в размер на 4 811,00 (четири хиляди осемстотин и 
единадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 
192,44 (сто деветдесет и две цяло четиридесет и четири стотни) лева, без 
включен ДДС. 

608-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, 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 1496/21.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши 
да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна, “Кристина 92” ЕООД, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27, 
гр. Варна, представляващ 25,00 (двадесет и пет) кв.м. ид.части от 
10135.3513.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста  четиридесет и седем), по КК и КР на район “Младост”, 
гр. Варна, целият с площ 531,00 (петстотин тридесет и един) кв.м., 
гр.Варна, при граници на имота: ПИ 10135.3513.248, 10135.3513.187, 
10135.3513.243, 10135.3513.1827, по одобрена пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 
собственост 6965/02.05.2012 г. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
609-9. 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 
12006717/18.06.2012 г., 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 2.2 “Имоти-частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на Община Варна”, се добавя: 



№ Административен адрес и площ АОС 
1 гр. Варна, ж.к “Чайка”  

ПИ с идентификатор 10135.2526.144  
с площ 710/2584 кв.м. 

 
6973/10.05.2

012 г. 
609-9-1. 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 12006717/18.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 710 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.144 целия с площ 2 584 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
ж.к “Чайка”,  в размер на 85 000 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 119,72 лева, без включен ДДС. 

609-9-2. 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 № РД 
12006717/18.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна, 
“ВАРНА РИЪЛТИС” ЕАД, ЕИК 103252121, представлявано от Нели 
Александрова – изпълнителен директор чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ж.к “Чайка”,  
представляващ 710 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.144, целия с площ 2 584 м2, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.2526.256, ПИ с идентификатор 10135.2526.178, ПИ с 
идентификатор 10135.2526.214, на съсобственика “ВАРНА РИЪЛТИС” 
ЕАД, ЕИК 103252121, представлявано от Нели Александрова – 
изпълнителен директор 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6973/10.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 85 000 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. 

 
 
 
610-9. 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 № ЗАО 
41693/11.06.2012 г., 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 2.2 “Имоти-частна общинска собственост, предвидени 
за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна”, се добавя: 

№ Административен адрес и площ АОС 
1 гр. Варна, кв. “Свети Никола”  

ПИ с идентификатор 10135.2526.620  
с площ 18/618 кв.м. 

 
6835/28.02.2012 г. 

610-9-1. 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 № ЗАО 41693/11.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 18 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.620 целия с площ 618 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
кв. “Свети Никола”, в размер на 2 430 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 135 лева. 

610-9-2. 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 
41693/11.06.2012г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Веселина Иванова Николова, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, кв. “Свети Никола” 
представляващ 18 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.620 целия с площ 618 м2, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.2526.619, ПИ с идентификатор 10135.2526.9592, ПИ 
с идентификатор 10135.2526.9540, ПИ с идентификатор 10135.2526.621, на 
съсобственика Веселина Иванова Николова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6835/28.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 2 430 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. 

 
 
 
611-9. 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 № ЗАО 
42464/03.05.2012 г., 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 точка II. 2.2 - " Имоти - частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта 
на Община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се добавя следния текст: 
№ Административен адрес АОС 

1 гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. “Боровец – юг” 6779 / 06.02.2012 
г. 

611-9-1. 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 № ЗАО 42464/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител, във връзка 
с прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. 
“Боровец — юг”,  представляваща земя с площ 373 кв. м. идеални части 
от поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, целия с площ 500 
кв. м., в размер на 11 000 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1 кв. м. възлизаща на 29,49 лева, без включен ДДС. 

611-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл.2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 42464/03.05.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна, съсобствениците Иванка 
Петрова Клеверли и Иван Петров Малчев, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, 
С.О “Боровец – юг” , представляваща земя с площ 373 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, целия с площ 
500 кв. м., при граници на целия имот: ПИ №10135.5403.9583, ПИ № 
10135.5020.36, ПИ № 10135.5403.4290 и ПИ № 10135.5403.4293, при 
следните квоти:  

• Иванка Петрова Клеверли – 186,50 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, на стойност 5 500 
лева, без включен ДДС. 

• Иван Петров Малчев – 186,50 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор № 10135.5403.1660, на стойност 5 500 лева, без 
включен ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6779 /06.02.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 



612-9. 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 № ЗАО 
39385/03.05.2012 г., 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 точка ІІ. 2.2 – “Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се 
добавя следния текст: 
№ Административен адрес АОС 
1 гр.Варна, землище кв. Галата, 

с.о. “Боровец – юг” 
6833 / 06.03.2012 г. 

612-9-1. 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 № ЗАО 39385/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. 
“Боровец – юг”, представляваща земя с площ 119 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.675, целия с площ 581 кв. 
м., в размер на 3 100 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. 
м. възлизаща на 26,05 лева, без включен ДДС.  

612-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл.2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 39385/03.05.2012 г.,  
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Наньо Тодоров Черкезов, 
чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, землище кв. Галата, с.о. “Боровец – юг”,  представляваща земя с 
площ 119 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 
10135.5403.675, целия с площ 581 кв. м., при граници на целия имот: ПИ 
№ 10135.5403.679, ПИ № 10135.5403.678, ПИ № 10135.5403.676, ПИ № 
10135.5403.9615 и ПИ № 10135.5403.674.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6833 / 06.03.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 3100 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 26,05 лева, без включен ДДС, на съсобственика Наньо 
Тодоров Черкезов. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 



613-9. 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 30727/02.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
по акт за частна общинска собственост 6785/07.02.2012 г., представляваща 
26,00 (двадесет и шест) кв.м. ид.части от 10135.2554.482 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.четиристотин 
осемдесет и две), по КК и КР на район “Приморски”  гр.Варна, целият с 
площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. в размер на 11 650,00 (единадесет 
хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 448 (четиристотин четиридесет и осем) лева, без 
включен ДДС. 

613-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, 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 30727/02.05.2012 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна “СТИМЕКС” ЕООД, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се ул. “арх. Петко Момчилов” № 38, 
гр.Варна, представляващ 26,00 (двадесет и шест) кв.м. ид.части от 
10135.2554.482 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и четири. четиристотин осемдесет и две), по КК и КР на район 
“Приморски”, гр.Варна, целият с площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. 
при граници на имота: 10135.2554.485, 10135.2554.483, 10135.2554.477, по 
одобрена пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 
собственост 6785/07.02.2012 г. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
614-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 45374/29.06.2012 г., 
Общински съвет –Варна отменя свои Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от 
протокол № 35/22,23 и 29.06.2011 г.  

614-9-1. 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 № ЗАО 45374/29.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 



пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
209 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет 
и шест) целия с площ 1 549 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, 
ул. “Вилите” , в размер на 13 020 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 - 62,30 лева, без включен ДДС. 

614-9-2. 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 в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета 
на Община Варна с № ЗАО 45374/29.06.2012 г., Общински съвет – Варна 
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна “ХЕПИ ДЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, ул. “Константин Фотинов” бл. 24, ет. 5, ап. 12, 
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 
148000865, представлявано и управлявано от Светлозар Пасков Гигов, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.”Вилите” представляващ 209 м2 идеални 
части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет и шест) 
целия с площ 1 549 м2, при граници на имота: ПИ с идентификатор 
10135.5506.357 , ПИ с идентификатор 10135.5506.394  ПИ с 
идентификатор 10135.5506.397, ПИ с идентификатор  10135.5506.366 на 
съсобственика “ХЕПИ ДЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Варна, ул. “Константин Фотинов” бл. 24, ет. 5, ап. 12, вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 148000865, 
представлявано и управлявано от Светлозар Пасков Гигов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6967/04.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 13 020 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. 

 
Свърших.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам.  

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

отсъстващи - 9, предложението се приема. 



Обяснение на отрицателен вот. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Просто ми направи впечатление, че има някои така несъответствия в 

пазарните цени и по-конкретно имот в “Чайка”, който е на 119 лв./кв.м., в 
същевременно да кажем имот, който да кажем в Шанзелизето на махлата на 
ул. “Тодор Влайков” е 228 лв. или пък ... Да. Или пък ... Смятам, че е доста 
занижена цената на имота в “Чайка” и щях да го предложа все пак да го 
обсъдим, като колеги, защото сумата е сериозна и дори и с малка промяна в 
цената ще постъпят доста повече средства в общинския бюджет. За мен е 
занижена тази цена, говоря за имота в “Чайка”, където продаваме 710 кв.м. 
на цена от 119 лв. Нали? Това исках да кажа, но ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Продължаваме. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
615-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 

от Закона за общинската собственост, чл. 33 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
27970/11.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна реши да извърши 
доброволна делба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о 
“Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата”, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4558, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 2054 кв.м. между 
Община Варна от една страна и Ивайло Енчев Пейков от друга страна, 
съобразно скица-проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.4558 на “Стомил-91” за обособяване на два реални дяла, на 
обща стойност 39 676,90 лева, представляващи два новообразувани 
поземлени имоти  както следва: 

– Община Варна придобива в изключителна собственост 
новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2517.4958 
с площ 973 кв.м. идеални части (АОС 6673/16.12.2011 г., вписан в служба 
по вписванията на 19.12.2011 г., вх. регистър 29 113, акт № 126, том 
LХХХІІ),  при съседи: 2517.4957, 2517.9975, 2517.2149, 2020.209. 

– Ивайло Енчев Пейков и Община Варна придобиват собственост 
върху новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.2517.4957 с площ 1 081 кв.м. идеални части (съгласно нот. акт № 84, 
том І, рег. № 997, дело № 72/2011 г. и АОС 6673/16.12.2011 г., вписан в 
служба по вписванията на 19.12.2011 г., вх. регистър 29 113, акт № 126, 



том LХХХІІ), при съседи: 2517.4957, 2517.9975, 2517.2149, 2020.209, като 
съделителите не си дължат суми за уравняване на дяловете. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед и да сключи договор за доброволна делба на основание чл. 
36, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Няма. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 

 Уважаеми колеги, следващото решение е за учредяване безвъзмездно 
право на ползване на общински спортни обекти. Тъй като междувременно 
са получени и жалби от спортни клубове, които не са били включени в 
списъка, искам да уверя колегите, че те ще бъдат представени на 
администрация на същата комисия, която е разглеждала спортните клубове 
и ако те отговарят на условията ще бъдат удовлетворени на следващата 
сесия. 

 
616-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от  НРПУРОИ, чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12009243ВН/23.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на общински спортни 
обекти в полза на следните спортни клубове: 

1. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ 
СПОРТОВЕ “ВАРНА” - Спортно –атракционен комплекс “Младост”, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-”за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

2. СДРУЖЕНИЕ “СКЕЙТ КЛУБ “ВАРНА” - Спортно –
атракционен комплекс “Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, 
ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-”за спортно-атракционен 

комплекс”), актуван с АОС № 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 
3. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ХОКЕЙ – СВ. КЛИМЕНТ - 

ВАРНА”  - Спортно –атракционен комплекс “Младост”, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-
233,234-” за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС № 4915/10.04.2008 г. и 
АОС 5638/14.04.2009 г. 

4. СГК “ЧЕРНО МОРЕ” - Спортно –атракционен комплекс 
“Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 



10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-”за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

5. СДРУЖЕНИЕ “ЕЗДОВИ КЛУБ АВАНГАРД” , “Конна база – 
север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 г.; 
2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г.; 

6. СДРУЖЕНИЕ “КОННО-СПОРТЕН КЛУБ “ХАН 
КУБРАТ” , “Конна база – север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 
2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

7. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ”,  
“Конна база – север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 
г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

8. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ОДЕСОС 2008”, “Конна 
база – север и юг”, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. 
и 2991/12.05.2004 г., спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, 
ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”,  Спортен комплекс “Локомотив”. 

9. СДРУЖЕНИЕ “БОКСОВ КЛУБ “ИВАЙЛО МАРИНОВ”” , 
спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 
А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

10. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ИЧИ ГЕКИ-ВАРНА”,  
спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 
А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

11. СДРУЖЕНИЕ “ДЕСАНТ”, спортен комплекс “Простор”, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 
2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

12. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 
“ЧЕРНОМОРСКИ СОКОЛ”,  спортен комплекс “Простор”, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за борба. 

13. СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ КАРАТЕ 
КЛУБ”,  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща 
зала  за борба. 

14. СДРУЖЕНИЕ “ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ 
“ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за шахмат. 

15. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ СТРЕЛБА”  спортен комплекс 
“Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС 
№ 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Спортна гимнастика”.  

16. СДРУЖЕНИЕ “ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ 
“ИНТЕРКОМ ГРУП – ЧЕРНОМОРСКИ ЮНАК”,  спортен комплекс 



“Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС 
№ 2124/28.09.2001 г., представляваща зала  за спортна гимнастика. 

17. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА 
АКРОС – ВАРНА”  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала “Спортна гимнастика”.  

18. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМНАСТИКА “ГРАЦИЯ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за художествена гимнастика. 

19. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМАНАСТИКА “СИЛВИЯ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за художествена гимнастика. 

20. СДРУЖЕНИЕ “ТЕНИС КЛУБ “ЧЕРНО МОРЕ – ЕЛИТ” , 
кв. “Чайка”, 19-ти п.р., УПИ ІІІ “ за спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове и подземни 

гаражи”, съгласно АОС № 4904/05.03.2008  г. 
21.  СДРУЖЕНИЕ  “ТЕНИС КЛУБ – ЙОВЕВ” - ВАРНА, кв. 

“Чайка”, 19-ти п.р., УПИ ІІІ “ за спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове и подземни 

гаражи”, съгласно АОС № 4904/05.03.2008  г. 
22. СКССЛ “СТРЕЛА”  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти 

п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

23. СДРУЖЕНИЕ “ХАНДБАЛЕН КЛУБ “СПАРТАК””  
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Сливница” 

24.СДРУЖЕНИЕ “ХАНДБАЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ”  
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Сливница”. 

25. СДРУЖЕНИЕ “ЖЕНСКИ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ 
“ЧЕРНО МОРЕ-ОДЕСОС””  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., 
УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се 
в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

26. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ 
ИЗКУСТВА “СТОРМ”  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ 
“физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. 
Варна, бул. “Сливница”. 

27. СККБ “ЛОКОМОТИВ”, Спортен комплекс “Локомотив”, 
26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г.,  
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 



28. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ВАРНЕНСКА 
АЙКИДО АКАДЕМИЯ”, Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., 
УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се 
в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

29. СДРУЖЕНИЕ “ШАХМАТЕН КЛУБ - ВАРНА”  , Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

30. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ЮЛИЯН РУСЕВ””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г.., находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски”. 

31.СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ 
“ТОРПЕДО””,  спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 
2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

32. СДРУЖЕНИЕ “ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ “ЧЕРНО 
МОРЕ””  , спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

33.СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ 
СПОРТОВЕ “АЛБАТРОС 2001””, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”. 

34. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА “ЧЕРНО 
МОРЕ -1948””, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ 
№ 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

35. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ГАЛАТА 2009”, спортен 
комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, “Конна 
база – север юг”, кв. Виница, спортен комплекс “Локомотив”. 

36. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ЧЕРНО МОРЕ -69””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, 
“Конна база – север юг”, кв. Виница, спортен комплекс “Локомотив”. 

37. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “АКВА СПОРТ””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”. 

38. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ-
ВАРНА”, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

39. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “КОМОДОР – 
ВАРНА””  спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 



съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

40. ПКС “ЧЕРНО МОРЕ – АРМЕЕЦ”,  спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски” 

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 2 (две) 
години. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на заповеди и 
сключване на  договори със спортните клубове и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам един въпрос, 

списъка е от 40 клуба, въпроса е следния и той е много кратък – каква е 
гаранцията за изпълнението на този списък и на договорите, които се 
подписват, защото те са за две години и за безвъзмездно ползване. В 
случаите, в които се стигне до евентуално преотдаване под наем от страна 
на тези клубове, които ги получават безвъзмездно - има ли предвидени 
санкции или няма в договора. Аз доколкото знам г-н Пасев, който 
изключително добре се справя с работата си и наблюдава много добре 
клубовете към настоящия момент, има някаква политика, но дали тя ще 
бъде закрепена в договора, т.е. политика на санкции и санкциониране. Дали 
тя ще бъде закрепена в договора, така както е предложена в момента от 
комисията. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам, че въпроса е към г-жа Софрониева. Тя ще го препраща ли 

на някъде?  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами, няма да го препращаме ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давай Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз мисля, че няма смисъл, договора е добре направен, типов е 

договора за всички клубове, бъдещите както говорихме с Вас ще бъдат 
допълнително разгледани, нямаме притеснения тука. И тъй като учредяваме 



право на ползване, това вече защитава клубовете. Все пак знаете, че за 
учредяване, за това право се иска 34 гласа, което вече е гаранция, че 
общината ще бъде лоялна към тях. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Удовлетворя Ви ли отговора? .... Г-н Пасев, с две изречения. 
 
Петър ПАСЕВ 
Уважаеми общински съветници. Благодаря на този състав на 

общинския съвет, че най-после аз съм дълго време в общината знаете и 
дълго време се занимавам със спорт - 40 години. Вие сте първия Общински 
съвет, който прие наредба, ред по който да се ползва спортната база. До 
сега признавам, беше малко така – безхаберие, кой влязъл, защо влязъл. Вие 
приехте една уникална наредба, която я няма в нито един град – проверил 
съм, по която определяте правилата кой може да ползва базата за сега 
безвъзмездно, за в бъдеще ще видим. Така че ние, аз в момента се изказвам 
като управител на “Спортни имоти” и като председател на една сериозна 
комисия, която работи доста време, клуб по клуб и прецени и ви предлага 
тези клубове. Искам да напомня, че философията на предприятието, което 
управлявам е едно време се наричаше “Високо спортно майсторство”, сега 
се нарича “Спорт за високи постижения”. За съжаление аз ги наричам, ние 
установихме и знаехме, че има 6 - 7 клуба, които са търговци в храма на 
спорта. Те само събират едни пари, дали законно или незаконно аз не искам 
да преценявам, но те не правеха спорт за високи постижения и нашата 
комисия прецени и ви предлага, ние с тях за в бъдеще да не сключваме 
договори и е нормално да има жалби, защото им бъркаме в джоба. Така. И 
отговарям на последния въпрос, а тези които ще останат ние по два начина 
ги контролираме - един път с договор, който ще сключат с кмета за две 
години и второ, в Правилника за ползване на отделните бази е казано какви 
права имат и какво могат да ползват. Така че, ще обвържем документално 
въпроса на г-н Костадинов и ще има контрол, обещаваме. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Пасев. Г-н Костадинов е доволен. Други питания? 

Не виждам. Безвъзмездно е – 34 гласа.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
617-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 1от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12001923ВН-007/25.07.12 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно ползване на Сдружение с 
нестопанска цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 
положение-ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, ет. 7, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.8 със застроена площ 341,57 кв.м., предмет на АОС № 
6822/13.02.2012 г., а именно 216,32  кв.м. от имота.(съгласно приложена 
схема) за срок от 5 (пет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездното право на  ползване върху  
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук колеги. Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Във връзка с приетото решение отменяме старото свое решение: 
 
618-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12001923ВН-007/25.07.12 г., 
Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 430-16 от протокол № 
7/16,17.05.2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Няма.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
И последното предложение колеги.  
 



619-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
покана вх. № РД12009373ВН/25.07.2012 г. от управителя на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
– общинския съветник Николай Георгиев Стоянов, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
ВАРНА” ООД, което ще се проведе на 02.08.2012 г. от 13.00 часа и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневния ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на досегашния 
управител Веселин Бориславов Русев от длъжността управител на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД”, без 
освобождаването му от отговорност.” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нов управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Упълномощаване на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД” с новоизбрания управител - Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 

 
620-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, 
представителят на съдружника Община Варна общинския съветник 
Николай Георгиев Стоянов, на следващото заседание на Общинския съвет 
– Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

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

предложението, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, благодаря за търпението и за доброто отношение. 
 
Николай АПОСТЛОВ 
Благодаря на г-жа Софрониева. Преминаваме към т. 10 от така 

приетия дневен ред.  



X. 
 

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

“ Здравеопазване”  относно: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение.  
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 1 към 

решение № 341-7/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: проф. Анелия Клисарова – Председател на  
ПК “Здравеопазване” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на проф. Клисарова.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имаме две точки от 

решения в комисията по “Здравеопазване” и моля за вашето внимание, под 
№ 66 в даване на помощи да влезе още едно име. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

621-10. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна  № 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение № 1 към настоящото решение.  

 
И ако ми разрешите под № 66 да добавя името на Георги Ненчев 

Иванов. Искам да ви уведомя, че не е минало това през комисия, защото 
злополуката е много сериозна черепно-мозъчна травма с хематом, 
операция, досега семейството е събрало около 6 000 лв. и ви моля за вашето 
съгласие да отпуснем още 2 000 лв. Запозната е комисията всъщност, 
говорихме с д-р Маринова и с д-р Митковски. 

 
 
 
 



Николай АПОСТРОВ 
Колеги, подлагам на гласуване под № 66 в списъка – Георги Ненчев 

Иванов – 2 000 лв. по предложение на проф. Клисарова, след което 
гласуваме цялото предложение. Който е “за”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Включваме още един човек в списъка. Общо по предложението 

мнения и съображения? Няма. поименно е гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТРОВ 
Г-н Тодоров поиска думата.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Не, имам още една.  
 
Николай АПОСТРОВ 
Още една.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
 
622-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 

от АПК и във връзка с писмо с изх. № СДЗР12000219ВН/14.06.2012г. от 
Директора на Дирекция “Социални дейности и здравно развитие” при 
Община Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в т. 24 Приложение към решение № 341-
7/7/16,17.05.2012г. на Общински съвет Варна, както следва: 

-  в т. 24 вместо “Гюлфем Исмаил Назиф, молба вх. № РД12-
94.Г/26/18.01.2012 г. – 300 /триста/ лв. за сина й Милен Марианов 
Христов...”  да се чете “ “Гюлфем Мехмед Якуб молба вх. № РД12-
94.Г/83/24.02.2012 г. – 300 /триста/ лв. за сина й Милен Мариянов 
Миленов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба...”. 

 
Това е поправка на фактическа грешка, за да могат хората да получат 

сумата си. Един път е гласувано, просто името е сбъркано. 



Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения. Няма. Който е “за” така направеното 

предложение, моля да гласува.   
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0,  

предложението се приема. 
 
Благодаря на проф. Клисарова. Аврам Тодоров поиска думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря ви и аз. 
 
Аврам ТОДРОВ 
10 мин. почивка от името на групата на “БСП”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
10 мин. почивка от името на ПП “БСП”, започваме в 11:40 ч.  
 
Заповядайте. 

 
 Даниела ДИМОВА 
 Уважаеми колеги, днес се навършват 134 години от освобождението 
на Варна и използвам случая да ви поканя, днес заседавахме в 10 часа, 
нямаше как да бъдем в духовно-просветния център “Свети Архангел 
Михаил”, но довечера от 19:00 ч. във “ФКЦ” ще се изпълни за първи път 
във Варна българско произведение “Моление оратория за православието” за 
четец, солисти, смесен хор и симфоничен оркестър на Държавна опера – 
Варна, музиката е на проф. Найден Андреев. Аз ще бъда сред солистите, 
заповядайте. Благодаря. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря, за отправената покана на г-жа Димова. Продължаваме след 
почивката с точка под номер 11. 
 
 Даниела ДИМОВА 
 Пропуснах да Ви кажа, че е вход свободен, така че това е 
финансирано от дирекция “Култура”. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря и това е важен елемент. Продължаваме с точка 11, точката 
по “Транспорт”.  



XI.  
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 

“Транспорт” относно: 
 
(1) – избор и упълномощаване на общински съветници в Управляващ 

комитет по проект “Интегриран градски транспорт на Варна” , 
финансиран по ОП “Регионално развитие 2007 – 2013 г. ” 

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

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Иван Луков има готовност, заповядайте. 

 
 Иван ЛУКОВ 
 Г-н председател, уважаеми колеги. 

 
623-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 и т .8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с писмо от 
Кмета на Община Варна с изх. № РД 12008625/13.07.2012 г., и по 
предложение на Председателя на ПК “Транспорт”, Общински съвет – 
Варна избира и предлага на Кмета на Община Варна двама общински 
съветници за включване в Управляващ комитет по проект “Интегриран 
градски транспорт на Варна”,  финансиран по ОП “Регионално развитие” 
2007 – 2013 г., с правото да контролират и приемат извършените по 
проекта дейности от страна на Звеното за изпълнение на проекта, да вземат 
управленски решения и гарантират интегрирането на проекта с общата и 
секторните политики на Община Варна в рамките на правомощията на 
Управляващия комитет, както следва: 

1. Иван Николов Луков – Председател на ПК “Транспорт”. 
2. Жельо Петров Алексиев – общински съветник. 

 
 И тука г-н председател на заседанието на комисията взехме решение 
втория общински съветник да бъде избран направо на заседанието на 
сесията, като аз предлагам втория да бъде Жельо Петров Алексиев. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Гласуването е 

явно. Две предложения от общинския съвет за управляващия комитет – г-н 



Луков – председател на комисията и Жельо Алексиев. Който е “за” 
направеното предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Г-н Тодоров поиска думата. 
 
 Аврам ТОДОРОВ 
 Три изречения. Интегрирания проект за транспорт го 
компрометирахме доста нали? Сега тръгваме по нова линия. Никоя 
политическа сила във Варна не може да си сложи предизборна визитна 
картичка с този проект и с неговото изпълнение, разберете го това. Но ние 
като политическа сила ще подкрепим нашите представители и ще работим 
съвестно, добросъвестно и конкретно в комисиите. Това е, което искам да 
споделя с вас.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 То и многократно е заявявано и от г-н Гуцанов. Благодаря, че 
поддържате тази линия. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Благодаря и аз. 
  
 Аврам ТОДОРОВ 

....................... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Обявихме резултата. Благодаря на г-н Луков. Точка дванадесета от 

дневния ред.  
 
 



XII.  
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Доклад на представителя на Община Варна д-р Ивайло 

Бояджиев за участието му в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
“Света Анна – Варна” АД. 

   Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ  

 Доклада ви е раздаден. Запознали сте се с него. Имате ли питания, 
въпроси? Д-р Митковски има. 

 
 Ивайло МИТСКОВСКИ 
 Така. Запознах се с доклада. Не знам само, че дали има кой да ми 
отговори. Какви са били, защото пише съгласно приложенията, а 
приложенията не са дадени. Какви са били предложенията по т. 10 и по т. 
11 за промяна на капитала и за промяна на устава, които не са се приели, 
както упълномощихме нашия представител, но все пак ни е интересно на 
нас като общински съветници и акционери в това дружество, какви са били 
предложенията на основния акционер в лицето на представителя на 
Министерството на здравеопазването за промени в капитала и за промени в 
устава. Само че мисля, че Ивайло го няма, не знам дали някой може да 
отговори на този въпрос. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Той е представителя там.  
 
 Ивайло МИТСКОВСКИ 

Знам.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
За съжаление не мога да отговоря вместо него. Не мога да дам този 

отговор, д-р Митковски. Д-р Бояджиев и телефона не вдига, така че или 
гледаме доклада и го приемаме такъв. Процедурно да го гласуваме. Колеги, 
проекта за решение е следния: 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

624-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на Община Варна – д-р Ивайло 



Бояджиев от участието му в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ“Света Анна – Варна” АД. 

 
Имате ли мнения и съображения по предложението? Няма. който е 

“за” предложението, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0,  

предложението се приема. 
 

Следваща точка.  
 
 



XIII.  
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Доклад на представителя на Община Варна д-р Янко 

Станев за участието му в Общото събрание на акционерите на “Спортен 
комплекс Спартак” АД. 

   Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За радост той е тука и ще може да отговаря. Доклада също е 

разпространен. Да прочета проекта за решения преди да дам думата за 
въпроси, мнения и съображения. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

625-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на Община Варна – д-р Янко Станев от 
участието му в Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс 
Спартак” АД. 

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте на микрофон. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
..... и за неговата издръжливост. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За първи път блага дума за ... Не, не визирах него. Колеги, точка 

четиринадесета от дневния ред.  



XIV.  
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на Кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията на Общински съвет – Варна, приети на 
заседания: № 3/14.12.2011 г., № 4/01.02.2012 г., № 5/22.02.2012 г. и № 
6/28.03.2012 г.  

    Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Също имате отчета. Проекта за решение тук е: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

626-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема отчет на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12008990ВН/18.07.2012 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 3/14.12.2011 г., № 
4/01.02.2012 г., № 5/22.02.2012 г. и № 6/28.03.2012 г., съгласно приложение 
№ 1.  

 
Имате ли мнения и съображения тук? Няма. Който е “за” 

предложението, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0,  

предложението се приема. 
 
Точка петнадесета от дневния ред.  
 
 



XV.  
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Определяне на Списък на средищните училища в 

Република България за допълнително финансиране на пътуващи ученици.   
 

Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК “НО” 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на председателя на комисията – г-н Славчо Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви г-н Председател, уважаеми колеги. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

627-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, както и във връзка с изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
народната просвета, чл. 2 от ПМС № 84/06.04.2009 г. за актуализиране на 
Списъка на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища в Република 
България и приемане на финансови правила за разходване на средствата за 
допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите 
ученици от средищните училища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ЗК12001383ВН-001/24.07.2012 г., Общински съвет – Варна 
решава да включи СОУ “Д. Дебелянов” – Варна в Списъка на 
средищните училища за учебната 2012/2013 г. 

 
Това е потвърдено и от РИО-Варна и от самото училище на 

ръководство на  СОУ “Димчо Дебелянов”. На вашето внимание. Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Поименно е гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0;  

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Славов. Точка шестнадесета от дневния ред.  
 



XVI.  
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредба за рекламната 

дейност, съгласно ЗУТ.  
Докл.: Андрей Василев – общински съветник 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Снежана Донева е в не добро здравословно състояние след 

вчерашния ден и ме информира, че точката ще я прочете г-н Андрей 
Василев. Заповядайте, г-н Андрей Василев. Член на комисията. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Проект за решение на заседанието на Общински съвет – Варна на 

26.07.2012 г. на ПК “ТТРД”: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 

от АПК, по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12007447ВН/27.06.2012 г. и по предложения от ПК „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност”, Общински съвет – Варна приема допълнения и 
изменения на Наредба за рекламната дейност съгласно ЗУТ, както следва: 

 
1.1.  Изменя се текста на чл. 12 т. 1. 
т. 1. Сгради, обявени за паметници на културата, без съгласието 

на Министерство на културата. 
 
1.2. Изменя се текста на чл. 12, като се добавя нова т. 10 със следното 

съдържание: 
„т. 10. козирки на сгради.” 
 
1.3. Досегашната т. 10 на чл. 12 става т. 11. 
 
1.4. Изменя се т. 1 на чл. 15, като думата „козирки” се премахне и 

се замени с „ покривно пространство”.  
 
1.5. Добавя се нова ал. 3 в чл. 49: 
„ал. 3. При нарушаване на задължението по чл. 12, т. 10, на 

нарушителя – физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 
лева, а на юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 до 
1 500 лева.”  

 
1.6. Добавя се нов §7: 



„§7. Заварените съоръжения, монтирани върху козирки на 
сгради, които не отговарят на нормативните изисквания, следва да се 
демонтират в едномесечен срок от публикуването на решението, с 
което са приети изменения в чл. 12, т. 10, в официалния сайт на 
Община Варна.”.  

   
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 
от АПК, Общински съвет – Варна приема допълнения и изменения на 
Наредба за рекламната дейност съгласно ЗУТ, както следва: 

 
2.1. Допълва се текста в чл. 32, т. 1 б., като се добавят думите ”ел. 

проект за осветени съоръжения и актуална конструктивна експертиза 
за състоянието на носещата калканна/фасадна стена или покрив, за 
съоръжения, закрепени на сграда.” 

 
2.2. В чл. 38 се създава нова т. 3: „Физическите и юридически лица, 

собственици на рекламни съоръжения и извършващи рекламна 
дейност се задължават ежегодно да представят в Община Варна или в 
районната администрация конструктивно становище за състоянието на 
рекламните си съоръжения.”.  

  
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 
от АПК, Общински съвет – Варна приема допълнение и изменение на 
Наредба за рекламната дейност съгласно ЗУТ, както следва: 

 
3.1. Изменя се текста в чл. 31 и чл. 34, като думите „общинска 

собственост” се премахват и се заменят с думите “на територията на 
Община Варна”. 

 
 Колеги, аз преди да гласуваме това предложение искам да направя 
едни уточнения, които съгласувах с Красимир Якимов и с конструктор за 
по-точно изписване на т. 10 в чл. 12. Моля? ... Не, те по-точно са казани. 
Значи, ако разрешите да ги зачета, пък вече това с гласуване всеки ще си 
каже дали ... Това е мое предложение, което така или иначе обсъдих с 
председателя на комисията и реших да го внеса на сесия. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Стояли ли са на сайт? 

 
 Андрей ВАСИЛЕВ 
 Не, те така или иначе и самото предложение, което се направи се 
внася на сесията, не е стояло на сайт, а комисията беше предния ден преди 
сесията, така че ако погледнем по Правилник би следвало да стои на сайта и 



след това да се внесе като предложение и за разглеждане на сесия. Така че 
смятам, че е резонно да направя тези предложение и вече с гласуване да си 
кажат колегите съветници. ... Няма никакви кой знае какви промени просто 
се дава една по точна и ясна формулировка на това, което кмета е 
предложил, защото съвсем ако е така както е казано “козирки на сгради”, 
ако разрешите да го зачета? 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Чети. 
 
 Андрей ВАСИЛЕВ 

Чл. 12 гласи: Не се разрешава разполагането на съоръжения за 
външна реклама на територията на Община Варна върху: 

Новото предложение това, което е допълнено т. 10 – конструктивни 
елементи тип козирки, които не отговарят на изискванията заложени в сега 
действащата нормативна уредба. 

1.  Чл. 38 – т.е. пак допълване на това, което е предложил кмета – т. 3 - 
Физическите и юридически лица, собственици на рекламни съоръжения и 
извършващи рекламна дейност се задължават ежегодно да представят в 
Община Варна или в районната администрация актуално конструктивно 
становище, а на всеки три години конструктивна експертиза за състоянието 
на основата върху което е монтирано рекламно-информационния елемент, 
както и за въздействието на рекламно-информационния елемент върху нея.  

И в преходни и заключителни разпоредби § 7 - Заварените рекламно-
информационни елементи монтирани върху конструктивни елементи – тип 
козирки, които не отговарят на изискванията заложени в сега действащата 
нормативна уредба, следва да се демонтират в едномесечен срок от 
публикуването на решението, с което са приети измененията в чл. 12, т. 10 в 
официалния сайт на Община Варна. 
         

Това е просто, като допълнение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Искам общинските съветници да помислим само едно – единствено 

..., макар аз да съм гласувал на комисията. Касае се за кой да дава 
разрешение за поставяне на реклами върху сгради на културата. До сега 
такова изключение, защото по принцип в наредбата се казва, че не може да 
се поставя, но по изключение трябваше да има решение на Общински 
съвет. Сега общинския съвет с изменението на наредбата делегира своите 
права на Министъра на културата. Аз мисля, че е по-добра старата 



редакция, по-удачна, тъй като много по-трудно ще мине едно такова 
решение през Общински съвет, отколкото през Министъра на културата, а 
по принцип даже може би въобще не трябва да има изключения, трябва 
върху сгради паметници на архитектурата да няма никакви реклами. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Вие предлагате .... 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз предлагам да няма изключения върху паметници на културата в 

гр. Варна, да няма никакви реклами. Т.е. да не се дава възможност на 
Министъра на културата да дава съгласие. .. Има достатъчно място за 
реклами във Варна и по огради и по билбордове, че сега да сложим и на 
малкото красиви сгради, които останаха във Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Недков прави процедурно предложение, т.1 – сгради обявени за 

паметници на културата без съгласието на Министерството на културата да 
отпадне, като императивно запишем, че там не се поставят рекламни 
табели, рекламни съоръжения. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Доколкото разбрах аз, г-н Недков иска да остане това както е 

записано в чл. 12, т. 1 – “сгради обявени за паметници на културата”. Без 
допълнението “без съгласието на Министерството на културата”. Т.е. 
забраната да важи за поставяне на рекламно-информационни елементи 
върху сгради обявени за паметници на културата.т.е. това е 
предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да отпадне “без съгласието на Министерството на културата”. Още 

един юрист ще чуеме. 
   
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи ЗУТ допуска със съгласието на Министерство на културата да 

се поставят върху козирки рекламни елементи, тъй че ние няма как с 
наредбата да го ограничим това право. Допуска изобщо върху паметници 
на културата закона допуска с разрешение на Министъра  да се прави това 
нещо. Няма как да го ограничим с наредбата. Не, напротив. Допуска, което 
значи, че ние няма как до го ограничим.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте още едно становище. Аз предлагам да гласуваме 



предложението на г-н Недков, което гласеше да остане “сгради обявени за 
паметници на културата”, т.е. да отпадне текста “без съгласието на 
Министерството на културата”. Който е “за” предложението на г-н Недков, 
моля да гласува. 

  
Резултати от гласуването: за – 35 ; против - 0; въздържали се – 6,  

предложението се приема. 
 
Текста е променен. Гласуваме допълнението, което г-н Андрей 

Василев направи. Необходимо ли е да го прочете отново? Колеги, който е 
съгласен да бъде добавена корекцията и на г-н Андрей Василев, моля да 
гласува. 

  
Резултати от гласуването: за – 36 ; против - 0; въздържали се – 3,   

предложението се приема. 
 
Гласуваме промените вече коригирани в цял текст. Който е “за” така 

предложените промени, моля да гласува. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

628-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 79 от АПК, по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12007447ВН/27.06.2012 г. и по предложения от ПК “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”, Общински съвет – Варна приема 
допълнения и изменения на Наредба за рекламната дейност, съгласно ЗУТ, 
както следва: 

1.1.  Изменя се текста на чл. 12 т. 1, както следва: “Сгради, 
обявени за паметници на културата.”. 

 
1.2. Изменя се текста на чл. 12, като се добавя нова т. 10 със 

следното съдържание: 
“т. 10. конструктивни елементи тип козирки, които не отговарят на 

изискванията заложени в сега действащата нормативна уредба. 
 
1.3. Досегашната т. 10 на чл. 12, става т. 11. 
 
1.4. Изменя се т. 1 на чл. 15, като думата “козирки” се премахне 

и се замени с “ покривно пространство”. 
 



1.5. Добавя се нова ал. 3 в чл. 49: 
“ал. 3. При нарушаване на задължението по чл. 12, т. 10, на 

нарушителя – физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 
лева, а на юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 до 
1 500 лева.” 

 
1.6. Добавя се нов §7: 

“ Заварените рекламно-информационни елементи монтирани 
върху конструктивни елементи – тип козирки, които не отговарят на 
изискванията заложени в сега действащата нормативна уредба, следва 
да се демонтират в едномесечен срок от публикуването на решението, 
с което са приети измененията в чл. 12, т. 10 в официалния сайт на 
Община Варна.”. 

   
1.7. Допълва се текста в чл. 32, т. 1 б. Б/ като се добавят думите “ел. 

проект за осветени съоръжения и актуална конструктивна експертиза 
за състоянието на носещата калканна/фасадна стена или покрив, за 
съоръжения, закрепени на сграда.”. 

 
1.8. В чл. 38 се създава нова т. 3: “Физическите и юридически 

лица, собственици на рекламни съоръжения и извършващи рекламна 
дейност се задължават ежегодно да представят в Община Варна или в 
районната администрация актуално конструктивно становище, а на 
всеки три години конструктивна експертиза за състоянието на 
основата върху което е монтиран рекламно-информационния елемент, 
както и за въздействието на рекламно-информационния елемент 
върху нея.”. 

 
1.9. Изменя се текста в чл. 31 и чл. 34, като думите “общинска 

собственост” се премахват и се заменят с думите “на територията на 
Община Варна.”. 

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

предложението се приема. 
  
Благодаря на г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Благодаря Ви г-н председател, благодаря ви колеги. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, стигнахме и до последната точка. 
 



XVII.  
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
До началото на днешното заседание в канцеларията на Общински 

съвет нямаме постъпили искания за преместване на съветници от една 
комисия в друга. Г-жа Галина Крайчева поиска думата. Заповядайте. 

 
Галина КРАЙЧЕВА 
Уважаеми г-н Апостолов, уважаеми колеги. С оглед на разпадането на 

група общински съветници “Синя Варна Утре” и оптимизиране работата на 
постоянните комисии, координацията и ефективността им, отправяме към 
Вас искане за разглеждане смяна на председателя на постоянна комисия 
“Младежки дейности и спорт”. Настоящото искане е на основание чл. 20, 
ал. 1, т. 2 от Правилника за работа на Общински съвет – Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте постъпилото искане от общински съветници, затова ще 

предложа на вниманието на общинския съвет да се произнесем със следния 
проект за решение, както е по правилник:  

 
Общ брой присъстващи общински съветници -35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

629-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 и 
чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава като председател на 
постоянна комисия “Младежки дейности и спорт” Костадин Тодоров 
Костадинов. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Г-жа Светлана Такева, следва 

г-н Митковски,  г-н Недков след него. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми колеги, аз съм член на тази комисия. Първия въпрос, който 

искам да задам е защо и кой може да се аргументира затова, че иска да бъде 



сменен председателя на комисия “Младежки дейности и спорт” и преди да 
се аргументира, който и да било от тази зала искам да ви кажа, че в 
комисията сме пет човека – аз, г-н Аврам Тодоров, д-р Митковски, 
Костадин и Павката Христов. Ако някой от тях също може  да изкаже 
мнение нека да го направи, но имам преки наблюдения и искам да ви кажа, 
че тази комисия видимо функционира добре. Ако някой има някакъв 
проблем с работата на Павел Христов, то нека да го каже, защото аз не съм 
забелязала да има такъв проблем .. Не на Павел Христов, а на Костадин 
Костадинов. Нито един от нас не е имал в нито един момент някакъв упрек, 
за това как функционира комисията. Имам една молба, нека в името на това 
навсякъде, където мирише поне малко на власт да бъдат променяни, 
сменяни и поставяни хора, нека да не се изземва и тази комисия от някой, 
който наистина добре се грижи за нея. И нека така на дребно да не се играе 
спрямо хора, които по някакъв начин не се харесват на властимащите. 
Достатъчно мисля, че страдаме от една друга комисия, в която е поставен 
председател, който видимо не се справя, нека не го правим и с “Младежки 
дейности и спорт”. Благодаря ви.  
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Благодаря. Д-р Митковски, да се готви г-н Недков. 
 
  Ивайло МИТКОВСКИ 
  Като продължение на това, което каза г-жа Такева, наистина странно 
е, че предложението идва от хора, които едва ли имат виждания върху 
работата на тази комисия. Преди малко г-н Пасев каза за няколко, не бих 
казал чак уникални, но изключително важни за спорта в града неща, които 
именно бяха направени от съвместната дейност на администрацията и тази 
комисия с ръководител г-н Костадинов. А по въпроса, защото предполагам, 
че някой ще каже за политическо представителство и т.н., едва ли в 
ръководството на комисиите най-важното е да бъдат на базата на 
политическо представителство, разбира се и това има значение, а не на 
професионални и личностни качества на отделните общински съветници. 
Така че ако има, ако би трябвало да има някакви промени във връзка с 
промените в структурата на общинския съвет, на групите на общинския 
съвет, политическото представителство е в заместник председателите на 
общинския съвет. Там всяка група има свой представител или би трябвало 
да има, а не в ръководството на комисиите. Така че доста странно звучат 
тези предложения в този момент. 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Благодаря. Г-н Недков, да се готви г-н Балабанов. 
 
 



  Николай НЕДКОВ 
  В съдебната практика, когато едно решение е без мотиви то е 
нищожно. В момента на нас ни се предлага да вземем едно такова нищожно 
решение, защото не се изтъкнаха абсолютно никакви мотиви, за да 
освободим дадено лице от даден заеман пост то трябва да има някаква 
причина, причината каква трябва да бъде – несправяне с работата или пък 
лошо водене на работата. Такъв аргумент не се изтъкна, следователно има 
някакви други мотиви, които не са казаха. Защо не сме честни помежду си? 
От кого криеме? От нас? От варненци? Г-н Костадинов представлява една 
голяма част от варненци, те също имат право на представителство в 
общинския съвет. В противен случай да променим избирателния закон и 
тогава партията, която спечели най-много да заеме 100 % от местата в 
общинския съвет, а всички останали граждани да гледат и да се 
наслаждават как хубаво след 4 години ще им се смеят всички. 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Благодаря. Г-н Тодор Балабанов, г-н Гуцанов и г-н Костадинов. 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Имам предложение за прекратяване на дебатите. 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
  Благодаря. Г-н Гуцанов и г-н Костадинов бяха подали заявка, нека да 
чуем и техните мнения, и гласуваме колеги. 
 
  Борислав ГУЦАНОВ 
  Благодаря на г-н Апостолов, тъй като беше ясно какво ще поиска 
колегата. Твърде прозрачно действие. Уважаеми колеги, уважаема г-жо 
Крайчева. Съжалявам, че Вас Ви товарят с такова нещо. Не Ви отива, но в 
крайна сметка всеки сам си пише автобиографията. Всеки има право да 
прави оценка г-н Джиков. Естествено, че е мое мнение. Всеки съветник има 
право да си изказва мнението. Да, мога и лично изказване да направя. Това 
е нормално така да бъде. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Моля Ви конкретно .. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да се направи и лично  .... и политическо изказване. Колеги това е 

начало на разпад на един Общински съвет, когато започнат по този начин 
да се сменят председатели на комисии. И много добре се знае от колегите, 
че това е началото на края, когато се тръгне по такъв път. Този Общински 
съвет функционира в името на развитието на града, независимо кой от коя 



политическа партия е представител в него и с края на изборите нормалната 
работа на един такъв орган е да бъдат забравени политическите 
пристрастия. Не може да се говори, че след като няма вече “Синя коалиция 
за Варна” или еди си как беше формулирано, и вече този човек не може да 
бъде председател на комисия. Извинявайте много. Той не може да бъде 
председател на комисия ако не се справя със своята работа. Да, това е друго 
нещо. Ако имате други политически мотиви и кажете не – ние искаме 
цялата власт да бъде концентрирана единствено и само в ГЕРБ, а този който 
малко има по-друго мнение не може да бъде председател, кажете го. Това е 
нашето виждане за развитието на града, този човек не изпълнява нашите 
виждания за развитието на града, не е направил това, това и това и го 
сменете. Ще бъде много по-честен подхода ви, отколкото това, което 
правите в момента. Смисълът е наистина да се вземат решения в този съвет, 
които да променят града ни за по-добро. Недейте да правите политическа 
партизанщина, аз ви моля за това нещо. Пети мандат съм съветник тука и 
много председатели, и не един кмет, и не едно и две мнозинства са минали 
през тази зала. И знам какво следва след подобни решения. Или поемете 
отговорността по този начин, или недейте да правите подобни  движения 
прозрачни. Това не помага за развитието на града ни. Благодаря и се 
надявам наистина, че един здрав разум ще надделее в общинския съвет. 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
  Последно заявено изказване от г-н Костадинов и гласуваме 
процедурата на г-н Балабанов. 
   

Костадин КОСТАДИНОВ 
  Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Едва ли има някой тук в 
залата, който да не се съмнява в мотивите. Мотивите са изключително 
политически, в това няма нищо лошо. Благодаря на г-жа Крайчева за 
оценката, но все пак колеги от ГЕРБ, редно беше някой от вас да излезе да 
го каже това. Опитайте се и затова излязох отпред, за да ви го кажа сега в 
очите - от време на време поне, ако ви е трудно непрекъснато, да бъдете 
мъже, а не мишки. Мъже, а не мишки. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Е, нека не се обиждаме. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Може и да ви хареса. Не се обиждаме. Имаше оценки има и други 

оценки. Това е, което мога да ви кажа. А вече от там насетне всеки един има 
право на преценка за свършената работа и най-важното, което е за погледа, 
който трябва да се отправи за работата от тук насетне, защото всички ние 
сме избрани за представляваме варненци независимо дали сме 



представители на партии, независими общински съветници, дали сме 
членове на ръководства на групи, на комисии или просто членове на 
комисии. Така че опитайте да бъдете мъже, може и да ви хареса. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов, че индиректно даде отговор на г-н 

Гуцанов защо е поискано това. Колеги процедурата, който е “за” 
прекратяване на разискванията, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 30 ; против - 2; въздържали се – 2,   

предложението се приема. 
 
Гласуваме предложението на съответните основания касаещо, че 

Общински съвет – Варна освобождава г-н Костадин Тодоров Костадинов, 
като председател на ПК “Младежки дейности и спорт”. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

  
Резултати от гласуването: за – 28; против - 9; въздържали се – 1,   

предложението се приема. 
 
Д-р Митковски, оспорвате гласуването или д-р Бояджиев? Кой ще го 

оспори? 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 10; въздържали се – 1;  

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Д-р Бояджиев обяснение на отрицателен вот. Съжалявам, имахме 

въпрос от д-р Митковски по Вашата точка, но Ви нямаше. .. Обяснение на 
отрицателен вот - д-р Бояджиев. Очаквам предложение за председател на 
комисията по “Младежки дейности и спорт”. Николай Пашов поиска. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Че е ясно, че човека си води добре комисията е ясно, но искам така да 

направя изказване, като обяснение на отрицателен вот, че това се превръща 
в тенденция в работата на общинския съвет и на ръководството на 
общинския съвет - когато някой не слуша да бъде съответно санкциониран, 
а пък тези, които слушат да правят сделки в тяхна полза, които ощетяват 
общинския съвет. Мога да бъда и по-категоричен. В края на краищата, аз 
може би не присъствах в залата, но не знам конкретните доводи, за което 
нали в края на краищата се освобождава г-н Костадин Костадинов, като 
председател на комисията по “Младежки дейности и спорт”, но съм 
категорично против този начин на действие, когато някой по някакъв начин 
изкаже друго мнение или пък каже истината да бъде веднага санкциониран 



от управляващите. За съжаление това се превръща в тип на поведение 
политическо и обществено. А защо не бях по точката си – ще бъда още по-
кратък, защото постоянно съм в проверки и трябваше лично да си подпиша 
протокола от четири органа, които едновременно проверяваха груповата ми 
практика. Ето нали това е. Аз съм най-проверявания ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
С лични въпроси тука, моля Ви не занимавайте общинските 

съветници с Вашите групови практики .. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не, отговарям на Вашия въпрос в рамките на трите минути нали. 

Може скоро и това да стане. Но това е факт, аз съм най-проверяваната 
практика. Седем пъти съм проверяван от началото на годината. Това е нали, 
който не слушка, а който слушка прави сделки за по 50 евро квадратния 
метър. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Пашов поиска думата. ... Преминаваме в следващата 

точка – предложения ще правим. Предложения по .. 
 
Николай ПАШОВ 
Аз правя предложение. Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам 

за председател на ПК “Младежки дейности и спорт” общинския съветник 
Павел Христов. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, други предложения. Не виждам. Чета предложението за 

решение. 
 
630-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 
дейности и спорт” Павел Алексеев Христов. 

 
Мнения и съображения последно има ли? Няма. Който е “за” 

предложението, моля да гласува.  
   
Резултати от гласуването: за – 28; против - 2; въздържали се – 5,   

предложението се приема. 
 
Честито на г-н Христов, пожелавам успешна работа на комисията. Г-



жа Светлана Такева, най-вероятно обяснение на отрицателен вот. 
 

Светлана ТАКЕВА 
Да. Искам да кажа, че нямам нищо лично против Павел, въпроса е 

принципен, начина по който се направи това не одобрявам. Искам да му 
гарантирам, че като част от тази комисия и като може би единствения човек 
пряко свързан дългогодишно с националния спорт, не само със спорта по 
принцип, аз ще му помагам и комисията може да разчита изцяло на мен. 
Последното нещо, което искам да кажа, че ми се струва, че не използваме 
максимално капацитета на хората, които са част от общинския съвет и не 
залагаме, като председатели на комисии на хората, които адекватно могат 
да ги председателстват, а по-скоро залагаме на тези, които са послушни. 
Извинявайте за критиката. Ще работим добре Павка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз ще си позволя реплика – г-н  Павел Христов почти две години 

командва комисията по “Социални дейности и жилищна политика” по 
моему перфектно -  диалогичен, конструктивен, интелигентен млад мъж. По 
никакъв начин не мога да се съглася, че го определяме, като послушен, но 
не съм му адвокат, давам му думата. Г-н Христов, все пак, когато сте 
засегнат лично имате право да отговорите. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря Ви г-н председател, колеги благодаря. Само един коментар 

по отношение на експертния потенциал, явен пример е комисията по 
“Здравеопазване”, където очевидно човек от Вашата група, където е 
безспорен експерт в сферата и сме се съобразили изцяло с това. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Право на отрицателен вот. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Право на отрицателен вот, г-н Гуцанов. Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Честно казано такава арогантност не съм очаквал от млад човек, а 

колко други специалисти има в залата, които са по-добри от тези 
председатели, които са в момента? Трябва да ги изреждаме поименно ли? 
Може би г-жа Юнакова никой не я е забелязал? Или? Кого да изредим още? 
Или може би от групата на Джиков няма добри специалисти? Или може би 
Костадин беше лош специалист? 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Само заради Павел ще остана в комисията, защото съм убеден, че той 

ще съумее да се справи. Не мога да правя сравнение как ще бъде с 
Костадинов, но нещо бъркате технологиите. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Аврам Тодоров. Всеки има право на виждане. Аз 

мисля, че не се бъркат технологиите. Да видим г-н Недков и неговата 
оценка. Коректно. 

 
Николай НЕДКОВ 
Мойто изказване ще бъде по повод точката в която сме. Подавам си 

оставката като председател на ПК “ПРКИ”, моля да се избере някои друг на 
мойто място. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, подадена оставка не се обсъжда, не се гласува. Очаквам 

предложение за председател на комисията по “ПРКИ”. Г-н Николай 
Георгиев. Извинявам се д-р Георгиев. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Предлагам г-н Тодор Балабанов. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате предложение за г-н Тодор Балабанов. Очаквам други 

предложения. Не виждам. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлагам Янко Станев, а ма той излезе, не знам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
С това г-н Костадинов най-вероятно, не съм човек по 

квалификациите, аз се надявам, че Вие ще работите пълноценно в 
комисията, а не да го караме на шега, но предложението на г-н Георгиев. Г-
жа Таня Парушева, извинявам се. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Първо към г-н Недков. Съжалявам за емоционалната реакция, разбира 

се всеки един от нас има правота да предприеме свои действия в тази 
посока. Бих искала да предложа Миглен Тодоров. 



Николай АПОСТОЛОВ 
Втора номинация за г-н Миглен Тодоров. Г-н Балабанов поиска 

думата. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя отвод. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Балабанов, който опроверга изказването на г-н 

Недков, че всичката власт щяла да отива на едно место. Колеги, други 
предложения има ли? Остава едно предложение само. Г-н Миглен, за 
протокола извинявам се второто име – Миглен Тодоров Тодоров, Миглен 
Георгиев Тодоров е предложението на г-жа Таня Парушева. Има ли други 
предложения? Вашето предложение ще го гласуваме, когато гласуваме 
предложението на Таня Парушева, ако Миглен събере гласовете няма да Ви 
доставим това удоволствие. Колеги: 

 
631-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с подадена оставка от г-н Николай Недков, като Председател на постоянна 
комисия “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
“Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” Миглен 
Георгиев Тодоров. 

 
Има ли мнения и съображения? Няма. Колеги, който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 4,   

предложението се приема. 
 
Поздравявам г-н Миглен Тодоров и наистина искам да му пожелая 

веднага успешна работа на тази отговорна комисия. Заповядайте. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател, благодаря и на всички колеги, надявам се 

да оправдая доверието ви. Колега Балабанов, надявам се да бъдете 
съпричастен към работата на комисията, както и всички, които присъстват в 
залата. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тодоров. Съжалявам, че не можем да гласуваме 



Вашето предложение, но това е живота, както се казва. Други желаещи да 
се изкажат, колеги. Д-р Митковски, нека се уважаваме. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, това което казах в своето изказване в предната 

точка, когато разисквахме предложението за освобождаването на г-н 
Костадинов. Смисъла на представителството в председателския съвет, като 
заместник председатели на общинския съвет е в това групите да имат свой 
представител в управлението на общинския съвет в този смисъл, мисля че е 
не е лошо поне до следващото заседание да помислите и господата 
управляващи, ако примерно г-жа Донева не прелети в някоя друга група и 
не стане нейн представител в председателския съвет, може би ще трябва да 
бъде освободена. 

   
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважавам свободния избор на общинските съветници, това ще бъде 

нейно решение, в момента я няма в зала, не мисля, че е коректно да го 
коментираме. Съгласно правилника председателите и заместник 
председателите се освобождават с гласуване на общинския съвет, ако има 
предложение ще го обсъдим на следващата сесия. Други изказвания, 
колеги. Не виждам.  

Поради изчерпване на дневния ред колеги, закривам работата на 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна. 
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