
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 15 
 

Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 20.02.2013 г. (сряда) от 09:00 часа до 17:30 часа. 
  

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Николай СТОЯНОВ 
Петър ТОДОРОВ  
Петър ЛИПЧЕВ 
Снежана ДОНЕВА  
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Уважаеми съграждани, 

гости на днешното заседание, ще помоля за вашето внимание и тишина в 
залата. В присъствения списък имаме положени 40 подписа до момента, което 
означава, че имаме кворум и това ми позволява да открия работата на 
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.  

В самото начало искам да дам думата на председателя на комисията по 
„Култура“, който иска да ни запознае с една информация. Заповядайте.  

 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, госпожи и господа общински съветници, 

скъпи съграждани. С прискърбие ви призовавам за едноминутно мълчание в 
памет на починалата вчера на 50-годишна възраст хор-майсторка на 
Държавна опера Варна – г-жа Малина Хубчева. В разцвета на творческите си 
сили, като съидейник на множеството национални и международни награди 
на колектива на държавна опера, загубата ни е изключително голяма. Моля за 
едноминутно мълчание. Бог да я прости.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, ще ви помоля със ставане на крака.  
 



/едноминутно мълчание/ 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, към началото на днешното заседание в „Канцелария на 

Общински съвет – Варна“ са постъпили по надлежния ред уведомления за 
отсъствия по обективни причини. От г-жа Снежана Донева, поради болест. От 
г-н Петър Липчев, поради отсъствие от страната. И от д-р Ивайло Бояджиев, 
също поради служебен ангажимент не може да присъствам на днешното 
заседание. Други уведомления не са постъпили. Преди да преминем към 
деловото обсъждане на дневния ред, преди да ви запозная с това, което е 
постъпило, като предложение, г-н Гуцанов поиска думата. Заповядайте.  

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Уважаеми варненци, уважаеми колеги общински съветници. Радвам се, 

че залата е пълна и не само заради обсъждането на бюджета. Независимо кой 
и поради какви причини и подбуди е в залата, това е добре, че се събуди 
Варна, събуди се гражданското общество. Не случайно и протестите 
стартираха от Варна, не случайно протестите набраха такава скорост в унисон 
с това, което се случва в страната. … Ясно ми е … Ясно ми е … кои са 
поставените в залата, това няма никакво значение. Преди малко премиера 
подаде оставка. … И мисля, че това, което трябва да се случи … е, Кирил 
Йорданов да подаде оставка. И е единственото решение за града да тръгне по 
друг път на развитие, ако кмета на града подаде своята оставка. … 
Независимо от тези, които сте поставени в залата да викате, няма да можете 
…  

 
………… /граждани/ 
… престъпник … 
 
Борислав ГУЦАНОВ  
… няма да можете нито да си платите сметките с викането, напротив. 

Днеска вечерта също ще излезете на улицата, защото е ясно какво се случва в 
държавата, ясно е какво се случва в града. …. София беше окървавена, а 
Варна се запали. … И единственото спасение, това е града да осъмне с 
оставката на Кирил Йорданов. Призовавам го това нещо да се случи.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. … Моля … Моля уважаемите гости … Моля уважаемите 

гости да запазят тишина … 
 
………… /граждани/ 
… не ни трябвате бе … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги … Моля за тишина в залата. …  
 
………… /граждани/ 
… тихо сега … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, при мен  … При мен е постъпило … Моля за тишина в залата. 

Моля за тишина в залата. Чувам ли се? .. Колеги общински съветници … С 
оглед на създалата се обстановка, аз искам да ви информирам и да ви приканя 
да уважим искането, което е входирано в „Канцелария на Общински съвет – 
Варна“ днеска сутринта, с приложени подписи на наши съграждани, то е тук 
при мен в оригинал, които искат да направят обръщение. Така че ще ви 
помоля, спазвайки процедурата, да дадем възможност гражданите да изкажат 
своето мнение. Така че това е първото гласуване, което искам да дам 
възможност вие да направите, да дадем възможност на нашите съграждани да 
си прочетат своето обръщение. Заповядайте. 

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

предложението се приема. 
  
Общинския съвет подкрепи предложението да бъде чут гласът на 

гражданите, които поискаха това от нас. Не знам кой ще го чете, заповядайте.  
 
Станислав ИВАНОВ /гражданин/ 
Варненци, скъпи съграждани. Ние сме група протестиращи, които на 

улицата излязохме от първия ден и изразяваме нашето гражданско 
недоволство. Обръщаме се към вас, защото не приемаме намесата на 
партиите в нашия протест. Ако в първите дни присъствието им беше слабо 
забележимо, то от неделя насам безсрамието им премина границите. 
Истинските протестиращи, онези които цивилно и неотклонно, като 
цивилизовани граждани протестират, нямат нищо общо нито с представители 
на БСП, нито с общинските съветници, нито с ВМРО, АТАКА, ДСБ, СДС, 



както и така нататъка, други политически формирования. Тези хора нямат 
право да се възползват от гражданската ни енергия. Те трябва да спрат да 
внедряват провокаторите си сред нас, защото лицата им са лесно 
разпознаваеми. Ние не вандалстваме, ние не хулим. Правят го точно 
партийните емисари сред нас. И понеже ние няма да прекратим протестите си 
без резултат, призоваваме партийните централи да се осъзнаят. Действията 
им показват, че те не мислят за хората и за държавата, а провокират излишно 
напрежение, което отдалечава решаването на проблема. Благодаря ви.  

 
/аплодисменти/              
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прощавайте, единствено името, ако може. Името не разбрахме. Вашето 

име.  
 
………………. /гражданин/ 
Станислав Иванов.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Станислав? 
 
Станислав ИВАНОВ /гражданин/ 
Иванов. Най-отгоре има подпис с имената.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това беше обръщение от Станислав Иванов.  
Колеги, преминаваме към същността на нашето заседание по така 

предложения проект за дневен ред. Да ви запозная с това, което е постъпило, 
като предложения от колегите в „Канцелария на Общински съвет“.  

С вх. № ОС13000222ВН/20.02.2013 г. председателя на комисията по 
„Архитектура“, г-жа Парушева предлага към точката по „Архитектура“, като 
подточка с номер три да бъде включено следното предложение за решение: 
съгласуване на план за застрояване на УПИ 9 – 477 за хотел в кв. 38 по ПРЗ 
на к.к. „Златни пясъци“. 

Следващото предложение с вх. № ОС13000211ВН/15.02.2013 г., което е 
от общинския съветник Костадин Костадинов, който предлага към точката по 
„Финанси и бюджет“, като подточка с номер дванадесет да бъде разгледано 
неговото предложение касаещо изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Варна, 



конкретно данъците, които трябва да бъдат плащани от собствениците на 
електромобили и тези, които ползват автомобили с газова горивна система.  

Това са предложенията, които са постъпили до този момент. Това, което 
аз искам да предложа на вашето внимание е чисто процедурно предложение: 
точката по „Приватизация“ да бъде изтеглена преди точката по „Финанси и 
бюджет“ – тя да стане точка под номер три и следващите да бъдат 
преномерирани със следващата номерация. И последното, което аз бих искал 
да изложа пред вас, като допълнение това е точка шестнадесета да бъде 
допълнена с текста „и членове на съвета на директорите на „Градски 
транспорт“ ЕАД  – във връзка с постъпило заявление от инж. Михайлов, 
който подава оставка като член на съвета на директорите и я входира при мен 
вчера, в късния следобед. И там спешно се налага да изберем нов член на 
съвета на директорите. 

Колеги това е, което е при мен. Имате думата за мнения и съображения. 
Проф. Клисарова, преди нея г-н Гуцанов поиска.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като не знам дали е включено в дневния ред, корекциите към 

зоните Евксиноград, „Долна трака“, „Прибой“, кв. Аспарухово и кв. Галата, 
което е отхвърлено от комисията по „Финанси и бюджет“. Независимо от 
това, то може да бъде гледано. Дали е включено, като отрицателен .. 
Включено ли е? 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Включено е под номер десет във „Финанси и бюджет“, корекция на 

решение.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Проф. Клисарова, заповядайте.   
   
Анелия КЛИСАРОВА 
Искам да направим едно допълнение към точка седем от 

„Здравеопазване“, като трета точка да влезе още една еднократна помощ за 
много спешен случай – за пациент с рак на белия дроб. Седем – три да стане, 
към точка седем „Здравеопазване“ да имаме още едно. Две, една помощ е 
отпусната, да има още една.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Отпускане на помощ. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Колеги, други мнения, съображения, някой който иска нещо 

да бъде допълнено, да бъде оттеглено? .. Аврам Тодоров, заповядайте.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
……….. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
…. нали е вкарал хората в зала, какъв му е проблема? Да дойде … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нека да имаме търпение. Колеги, има ли други предложения, мнения, 

допълнения? Не виждам. Гласуваме предложенията така, както ги представих 
на вашето внимание.  

Първото предложение, няма да чета отново входящия номер. 
Предложението на г-жа Парушева към точката по „Архитектура“ да бъде 
включена подточка с номер три, касаещо предложението, което изчетох пред 
вас. Който е съгласен това да влезе в дневния ред, ще моля да изрази своя вот. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 5; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение беше от общинския съветник г-н Костадинов, 

който предлага допълнение към точката по „Финанси и бюджет“, която да 
влезе под номер дванадесет – изменение и допълнение на Наредба за 
определяне на местните данъци и такси. Който е съгласен с предложението на 
г-н Костадинов към точката по „Финанси и бюджет“ да бъде включена 
допълнителна подточка, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 3; въздържали се – 11, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение колеги, е в така предложения проект за 

дневен ред точката по „Приватизация и следприватизационен контрол“ да 



бъде под номер три, като следващите точки се преномерират. Който е 
съгласен с това предложение, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение колеги, е във връзка с подадено заявление, 

оставка от инж. Веселин Михайлов, който желае да бъде освободен като член 
на съвета на директорите на „Градски транспорт“. Предложих на вашето 
внимание … Ще го изслушаме в точката. Предложих на вашето внимание 
това да стане в точка шестнадесета, която да бъде допълнена със следния 
текст: освобождаване и избор на контрольор на „Жилфонд“ ЕООД – в 
ликвидация, и членове на съвета на директорите на „Градски транспорт“ 
ЕАД, за да можем да разгледаме и да изберем нов член на съвета на 
директорите. Ще ви помоля да изразите своя вот по така направеното 
предложение за допълване на точка шестнадесета.  

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

предложението се приема. 
 
Последното предложение, което подлагам на вашето внимание за 

включване в дневния ред, това е предложението на проф. Клисарова – 
председател на комисията по „Здравеопазване“, която предлага в точката по 
„Здравеопазване“ да бъде включена под номер три, подточка три – отпускане 
на средства. Еднократна помощ за лечение на гражданин, който има спешна 
нужда от това. Който е съгласен с предложението на проф. Клисарова, ще го 
помоля да изрази своя вот.  

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

предложението се приема. 
 
Последно да попитам съветниците, някой нещо да е пропуснал да 

предложи преди да гласуваме цялостния проект за дневен ред? Не виждам. 
Колеги, така направените предложения от г-н Костадинов, от г-жа Таня 
Парушева, от проф. Клисарова, допълването на точката за „Градски 
транспорт“, точката по „Приватизация“ да мине под номер три. Това е 
окончателния проект за дневен ред и ще ви помоля, който е съгласен това да 
бъде проекта на дневен ред, т.е. това да бъде дневния ред на днешното 
Петнадесетото заседание, да изрази своя вот.  

 



Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна относно 

преразглеждане на решения: 
- № 775-2/14/19.12.2012г.  
- № 784-2 /14/19.12.2012г. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на отчет за изпълнението на Годишен план за 

приватизация за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 
(2) –  приемане на Годишния план за приватизация за 2013 г. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) –  приемане на Бюджета на община Варна за 2013 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) –  изменение на решение № 1141-25/13/18.02.2009 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(3) –  отпускане на финансови средства за проект, изработка и 

монтиране на дърворезбован иконостас за храм „Света Марина”, с.о. 
„Пчелина”, гр. Варна.   

(4) –  отпускане на финансови средства за дизелово гориво за 
отопление на: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна основна сграда и 
сцена „Филиал”;  

- Държавен куклен театър – Варна;  
- Фестивален и конгресен център; 
- Театър „Българан”. 
(5) –  даване на съгласие за осигуряване на средства за покриване на 

първоначално допустими разходи във връзка с проектно предложение „Мерки 
за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологичен подвижен състав на градския транспорт” на ОП „Околна среда 
2007 – 2013 год.”. 



(6) –  даване на съгласие за заемообразно отпускане на финансови 
средства от Бюджета на община Варна за 2013 г.  по проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна” на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“   

(7) –  изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна. 

(8) –  съгласуване на Стратегически план за дейността на звено за 
вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен план 
за одитните ангажименти на звено за вътрешен одит за 2013 г. 

(9) –  увеличаване числеността  на ОП „Зоопарк - СЦ”. 
(10) –  поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 787-

2/14/19.12.2012 г. и № 783-2/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
(11) –  опрощаване на държавни вземания. 
(12) – изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Варна. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и духовно 

развитие” относно:  
(1) – приемане на статут за присъждане на награди „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата. 
(2) – именуване на улици, находящи се в гр. Варна, м. „Зеленика”. 
(3) – обявяване на 10-ти юни за празник на район „Приморски”. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно:  
(1) – приемане на Програма на община Варна за мерките за 

насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби 
през 2013 г. 

(2) – приемане на Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри в община Варна през 2013 г. 

(3) – приемане на Програма на община Варна за образователна 
интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение през 2013 г.   

(4) – приемане на Правила за постъпване на деца в общинските 
детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на 
територията на община Варна. 

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

общинска администрация” относно:  
(1) – промяна в структурата на ОП „Инвестиционна политика“. 



(2) – промяна в структурата на ОП „Спортни имоти”. 
(3) – промяна в структурата на ОП „Управление на проекти и 

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

относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 

Николай Георгиев Стоянов. 
(2) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания“ Варна ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Павел 
Архангелов Павлов. 

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

относно:  
(1) – промени в транспортната схема на община Варна. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Благоустройство 

и комунални дейности” относно:  
(1) – определяне на интензитета на поддържане на зелените площи на 

територията на община Варна по райони. 
 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно:  
(1) – упълномощаване на Кмета на община Варна за подписване на 

документите за кандидатурата на гр. Варна за „Европейска младежка 
столица през 2016 г.” 

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 821-
10/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

 
12. 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-ПП като част от Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за обект: „Кабелно трасе за система за 
видеонаблюдение” на територията на Природен парк „Златни Пясъци” в 
обхвата на ДГС – Варна, община Варна. 

(2) – приемане на ПУП-ПУР за ул. „Девня”, в участъка от ул. „Ралица” 
до бул. „Република”, находящи се в гр. Варна. 



(3) – съгласуване на План за застрояване на УПИ IX-477 “за хотел”, кв. 
38 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

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

стопанство” относно:  
(1) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 

пазарна оценка и прекратяване на съсобственост за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кокиче” № 8-А. 

(2) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за имот, находящ се в община Варна, с. Константиново, ул. 
„Витоша”. 

(3) – одобряване на пазарна оценка за учредяване право на 
пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане” IV 
м.р., бл. 78. 

(4) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Злати Бръчков” № 14. 

(5) – отмяна на решение № 657-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „ДДД – Варна” на имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Съборни” № 19А. 

(6) – промяна в капитала на „Пазари” ЕАД. 
(7) – приемане на начален ликвидационен баланс на: 
- „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/; 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/;  
-„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД /в ликвидация/; 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/; 
-„Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/. 
(8) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, промяна 

предназначението на жилища и вземане на решение за продажбата им. 
(9) – създаване на работна група във връзка с предстоящо 

прекратяване на трудови договори на работници и служители на общински 
търговски дружества в ликвидация. 

(10) – допълнение на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(11) – прекратяване правото на ползване, учредено на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, върху имоти-общинска собственост. 

(12) – промяна в Правилника на ОП „Комплекс за детско хранене”. 
(13) – изменение в „Годишната програма за 2013 г.” и учредяване 

безвъзмездно право на ползване на ДКЦ „Чайка”ЕООД, върху имот 
общинска собственост. 



(14) – отмяна на решение № 645-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане на част от 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски” № 62. 

(15) – разкриване на услуга – Седмична грижа към Дневен център за 
деца и младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст”. 

(16) –  предоставяне на сградите на детските градини – общинска 
собственост за безвъзмездно управление на представляващите ги. 

(17) – разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, баланс и 
отчет за приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД. 

(18) – допълване на Наредбата за гробищните паркове на 
територията на община Варна, предоставени за управление на „Обреди” 
ЕООД - Варна. 

(19) –  изменение на Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества. 

(20) – приемане на доклад от Николай Недков – председател на 
работна група, създадена с решение № 520-12/9/04,05.07.2012 г. на Общински 
съвет – Варна относно проверка на дейността на „Паркинги и гаражи – 
Варна” ЕАД. 

 
14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 

Любослав Захариев Добрев. 
 
15. Избор на представител на община Варна в: 
- „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД; 
- „Търговски дом“ АД. 
 
16. Освобождаване и избор на контрольор на „Жилфонд“ ЕООД/в 

ликвидация/ и членове на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ 
ЕАД. 

 
17. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – Варна 

за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2012 
г. – 31.12.2012 г. 

 
18. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 



 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 7; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от така приетия проект за дневен ред.  



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов, заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Преди ден всички ние общински съветници получихме открито писмо от 
„Транстриумф холдинг“, който изпълнява 50 % от превоза на пътници на 
територията на общината, както е добре известно. В него ръководството на 
фирмата поставя проблеми, които будят много тревоги за начина, по който 
нашата община е оставила на функционира един от най-важните сектори за 
нормалния живот на града – обществения транспорт. Превозвачът 
„Транстриумф“ алармира, че за първи път от двадесет години е принуден да 
бави заплати, да прави съкращения на персонал, да свива автопарка в 
движение и в името на сигурността на пътниците си, поради системна липса 
на диалог с администрацията. Дружеството не знае на какво основания вози, 
защото част от експертите на г-н кмета считат, че фирмите нямат догори с 
общината, но самия г-н Йорданов явно не споделя тази теза, тъй като за 
момента не е пристъпил към формално прекратяване на договорите, нито 
предприема други стъпки за да регламентира дейността и да има ясни 
правила в тази дейност. Или иначе казано – от началото на годината 
„Транстриумф“ вози своите пътници в състояние на пълна административна 
безтегловност. Сигурно за това оставам с натрапчивото усещане, че 
пътуването на варненци в обществения транспорт се случва на самотек и 
въпреки всичко, а не благодарения на нашата обща управленска мъдрост и 
отговорност. Имам в предвид следното – в месеците назад, както е добре 
известно и гласувахме един куп решения, с които трябваше да направим 
Варна готова да усвои 114 млн. лв., и да се похвалим с перфектно 
организиран и модерен транспорт. Две години след началото на този иначе 
толкова приятен за развитието на града ни разговор аз нямам усещането, че 
нещата се случват, още по-малко, че се случват както трябва. Знаете много 
добре, че преди половин година предложих да се направи една експерта 
комисия, която да информира всички общински съветници как се движи 
проекта. Дали е одобрен, с какви окончателни параметри, на какъв етап е 
изпълнението му и най-важното, какво ще се случи с цялостната организация 
на транспорта във Варна и най-вече разбира се със заетостта на хората, които 



работят в него след реализацията. Не само в „Транстриумф“, естествено и в 
„Градски транспорт“, общинската фирма. За съжаление тогава голямата част 
от колегите общинските съветници решиха да не подкрепят тази идея. И 
затова днес се обръщам в тази точка, която е за питания към г-н кмета и 
официално депозирам следните няколко питания, за чиито отговори 
настоявам. 

Първо, какво е финансовото състояние на фирмите, които возят 
варненци към настоящия момент и в състояние ли са те да продължават да 
работят при сегашните параметри на доплащане от републикански и местен 
бюджет.  

Второ, на какъв етап е процедурата по одобрение и изпълнение на 
проекта за „Интегриран градски транспорт“ към настоящия момент, края на 
месец февруари 2013 г.  

Трето, изведеното за предварително изпълнение доставяне на така 
наречения „подвижен състав“ от 70 автобуса, каква част от проблемите с 
остарелия автопарк на общинския превозвач решават.  

Четвърто, „Градски транспорт“ - общинската фирма ли остава 
единствения превозвач на територията на Варна и ще бъде ли този вътрешен 
оператор в състояние на обслужва цялата транспортна схема на Варна след 
вливането на 70-те нови автобуса в автопарка.  

Пето и последно, какво ще се случи с втория превозвач „Транстриумф 
холдинг“ АД, където работят близо 700 наши съграждани, които естествено 
разчитат на своите заплати и техните семейства разбира се, ако вътрешния 
оператор „Градски транспорт“ остане единствен превозвач по общинската 
транспортна схема. Ако сложим семействата на хората, които работят в тази 
фирма, която е една от най-големите в града и може би на второ място след 
общината, като работодател – говорим за над 3 500 човека, което за един град, 
като нашия, който въпреки, че до скоро беше обявяван за един от най-добрите 
за живеене, има голяма безработица. Това ще бъде много сериозен проблем. 

Затова настоявам за отговори във възможно най-кратко време, с които 
разбира се да се запознаят и всички общински съветници. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Други питания има ли колеги? .. 

Последно колеги, ако няма други питания да преминем към втора точка. Да се 
готви г-н Портних. Има ли други питания? Не виждам колеги.  

Преминаваме към точка втора от така приетия дневен ред.        
        



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

относно преразглеждане на решения: 

- № 775-2/14/19.12.2012 г.  
- № 784-2 /14/19.12.2012 г. 

 
Докл.:  Иван Портних – общински съветник 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, зачитам проект за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
824-2. На основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с оспорване 

от Кмета на община Варна с изх. № РД12017245ВН-001ВН/03.01.2013 г. на 
решение на Общински съвет – Варна № 775-2/14/ 19.12.2012 г., Общински 
съвет – Варна изменя свое решение в следния смисъл: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 30 000 лв. 
(тридесет хиляди лв.) за изграждане на нов подход към ведомствена 
бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 г., 
дейност „Други дейности по транспорта”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения колеги? Нека изгласуваме г-н кмете и 

ще заповядате. Колеги, ако нямате мнения и съображения ще ви помоля да 
изразите своя вот по така изчетеното предложение за решение.  

 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 

 
В залата е кмета на града, който поиска думата. Заповядайте г-н кмете. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, уважаеми дами и господа. Беше направено искане от г-н Гуцанов, 
беше зададен въпрос. И на двете ще се спра. Нека да започна с това, което на 
този етап мога да дам, като отговор на въпроса за състоянието на „Градски 
транспорт“. Много подробна информация ще бъде писмено съставена за пътя, 
през който „Градски транспорт“ мина, за да се окаже в едно недобро 
състояние днес. Всеки случай от 2001 г. искам да подчертая, всички 
търговски дружества с решение на общинския съвет, те са собственост на 
общинския съвет, още 2001 г. те бяха предадени в управление и като 
търговски дружества, като акционерни дружества в общинския съвет. 
Следствията от това са, че собственика разбира се назначава ръководствата, 
определя ги, следи за тяхното състояние, направлява ги. Преди месеци на 
миналата година, още от юни месец, повдигнах въпроса с конкретното 
състояние на „Градски транспорт“, това е факт. Няма да се спирам на него, не 
е уместно, известно е. Но нещо по-важно, от 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. 
на бюрата на всички председатели на общински съвети, изчислете кои са през 
времето, съм предоставял докладите, анализите на нашите контролни органи 
за състоянието на „Градски транспорт“ с предписания, с предписания да 
бъдат изправени редица констатирани слабости от типа – липса на 
обществени поръчки при избор на фирми регламентиращи доставчици на 
резервни части, горива, които на моменти са се купували на цени по-високи, 
отколкото на самите бензиноколонки, без да се ползва възможността за 
отстъпка, като един масов потребител, какъвто е нашия градски транспорт. 
Мога да продължа с тези подробности и нататък, но това при създалата се 
обстановка конкретна, в известна степен звучи нелепо. Още повече, че всичко 
това, което говоря разбира се е съхранено в писмен вид и веднага може да 
бъде предоставено на вашето внимание, за да може да направите един по- 
дългосрочен извод в подкрепа на вашите твърдения, които не оспорвам и 
които ще бъдат една добавка в отговора на вашите въпроси. Само че с едно 
известно изтегляне във времето назад. Какво се случва с конкретната поръчка 
– знаете, свидетели сте, че бяха направени големи усилия тя да бъде спасена. 
Обеден съм, че това ще се случи, не зная и не мога да прогнозирам 
протичащите процеси в града и в страната, няма ли да повлияят на това – да 
се надяваме, че не, защото ако ние оплетени в една дискусия и личностна в 



известна степен и смисъл, няма да изтървем тези процеси. До тук с отговора. 
Ще получите и проверките, и резултатите, и становището относно етапа, 
етапа, етапа на който се намира големия проект, големия проект. 
Дискутираме го и в светлината на необходимостта за асфалтиране на цели 
артерии, трябваше да ги отграничим тези неща. Понеделник, отложи се 
срещата за вторник, отложи се за днес, но вече днес ситуацията е съвсем 
различна, поради което този момент остава една неизвестна величина в 
компонентата за изграждането на бърза автобусна лента, асфалтирането на 
цели артерии от нашия град. На този етап отговора на този въпрос от сега 
мога да ви кажа, остава отворен в предвид на събитията, които се разразяват. 
До тук с отговора на конкретен въпрос.  

Нещо по-важно се случи. Г-н Гуцанов става изразител на едно искане, 
което аз не мога да оставя без последици. При всички положения, в 
конкретната обстановка аз ще си съставя сам становище, ще оформя лична 
позиция. Разбира се необходима е информация, за да го направя, отговорно и 
със съответната доза дълбоко убеждение. Тук считам за уместно да се обърна 
към присъстващите общински съветници – тази година приемаме бюджета в 
особено тежка ситуация. Моят призив към вас е той да бъде приет въпреки 
всичко, за да може общината да извърши най-неизбежните, важни, социални 
плащания – заплати, лекарства, ремонти, за да продължи живота на нашия 
град на регламентирана, гарантирана финансова основа. Особено важен е 
момента с европейските проекти, където може и така да се окаже, след 
месеци града, хората на града да трябва да платят десетки милиони, десетки 
милиони – това ще бъдат щети, които биха настъпили от един смут, хаос, това 
е бездруго ясно за всеки, който следи този процес. Пак казвам, тези пари ще 
бъдат платени от хората. Достатъчно добре познавам много от участниците в 
днешните процеси и тук в общинския съвет, за да съм наивен да допусна, че 
това мое изявление може да им повлияе в положителна посока. Не, не 
допускам такова нещо. Казвам това нещо, то ще бъде фиксирано в протокола 
и пак казвам, казвам го и за протокола. Защо? Защото след месеци, ако това 
се сбъдне и хората трябва да платят тези десетки милиони лева, което 
изключително ще затрудни развитието, ще направи невъзможно развитието 
на нашия гради и ще го върне много назад, по познатата система, по която 
виждаме и днес с изявления и искания, по познатата система ще се 
прехвърлят нещата от болната към здравата глава. Бъдете сигурни в това. 
Няма да влизам повече в дискусия. Това ще остане фиксирано в протокола и 
тези протоколи ще ги четем. Ще ги четем. Преди всичко, обръщам се към вас 
с тази обективна възможност, но искам и това да бъде фиксирано. Така.  

Сега, г-н Гуцанов. Няма никакъв спор, има едно много сериозно искане, 
има едно много сериозно настроение в страната, към което Вие си пришивате 



и тук няма никакъв спор, това ще го разбирате все по-добре и по-отчетливо. 
Вашата, моята съдба малко остават в страни и те не очертават същността на 
процесите. Моето разбиране, и схващане, и виждане е, че хората искат нещо 
много повече. Нещо много повече. Една пълна, пълна промяна, нещо за което 
не виждам разумен човек вътре в себе си, но трябва да има и смелостта да го 
каже и пред хората, искат една много сериозна промяна. Вие сте част от тази 
система, Вие сте проблем на тази промяна, това също Ви е добре известно. Не 
влизам в политическа дискусия с Вас, това е един опит за спокоен разговор. 
Така че, изговаряйки на глас Ваши искания не считайте, че това ще Ви 
подмине. Ако днес нещата изглеждат по един или друг начин, то времето ще 
даде възможност пак, дано да имаме възможност да поговорим върху това, 
което сега говорим, и ще видите правотата на моите думи. Печеливш от 
начина, по който се опитва да се представят нещата от класическата 
политическа система ми е много трудно да съзра в бъдеще. Този път, като че 
ли искането на хората за една много сериозна промяна и всеки ще си види 
мястото, всеки трябва да си вземе решението, всеки трябва да си поеме 
отговорността. Познавайки Ви добре не съм оптимист за това, което казвам, 
но пак, но пак – преставам с всякакви други изявления. Искам да събера 
повече информация и ако се наложи, ако се наложи да споделя тази 
информация с вас, ще го сторя.  

Хубаво е да се приеме бюджета. Отговорно към града би било. От 
много хора зависи дали този бюджет, в тази ситуация ще бъде изпълнен. Но 
бъде ли изпълнен смятайте, че това ще е една сериозна стъпка на Варна и 
варненци в една добра посока, защото в него вие виждате колко средства са 
предвидени налични в много голяма степен. В петък получихме четирите 
милиона за детските градини. Изплатена ни беше сумата от 3 400 – 700 млн. 
за „Ген. Колев“, които незабавно ще върнем, защото те бяха по правилата 
взет, като кредит. Получихме 1 млн. лв. за залата за „Елин Пелин“. Много 
сериозни средства започват да постъпват в общинския бюджет. Е, от тук 
нататък е трудно, но приемете бюджета уважаеми колеги. Това е основата 
независимо каква ще бъде съдбата на тогоз и оногоз, за едно нормално и 
спокойно развитие на града във финансово отношение. Хората и политиците 
ще си вземат решението, това един процес, който не е сам по себе си. Но той 
ще приключи далеч преди да е приключила, т.е. финансовата година ще 
приключи далеч след като бъдат решение другите персонални и политически 
въпроси. Това, което мога да споделя с вас на този етап. Надявам се, че през 
целия ден възможността за общуване щом обстоятелствата наложат, имам в 
предвид извън бюджета, ще се възползвам от тази възможност. 

Успешна работа пожелавам колеги.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Г-н Костадинов поиска думата, ако г-н Тодоров 

желае – да се подготви.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
………………………        
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще го зададете и ще слезе. Заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което чух от кмета е много хубаво. Лошото е, че то е само по един 

от петте въпроса, които зададох. Големия въпрос беше какво е бъдещето на 
„Транстриумф“ и съответно на хората, които работят в него, защото наистина 
в момента фирмата вози без договор, а би трябвало общината да помага на 
този голям работодател без значение кой е и как се казва, поради една много 
проста причина – всички, които се возят в автобуси знаят, че за съжаление 
фирмата „Градски транспорт“ не е в толкова добро икономическо състояние, 
нейните автобуси са по-лоши и не би трябвало да се съсипва един добър 
бизнес в града. Те и без това не останаха кой знае колко много добри бизнеси, 
а в името на това да направим нещо може би пак добро, но в неизвестно какво 
бъдеще.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов …  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че това беше големия въпрос. Аз съжалявам, че г-н Йорданов 

излезе, надявам се, всъщност сигурен съм, че ще получа писмени отговори на 
това и се надявам те да бъдат действително вече аргументирани, обосновани. 
Да стане ясно кога се подписват договорите и какво е бъдещето на фирмата 
според общината, и според ръководството на града. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Знаете, в нашето решение изрично сме упоменали да бъдат 

съхранени работните места, още от 2011 г. Лично сме се срещали с 
работниците на тази фирма, така че ще получите писмени отговори. Г-н 
Тодоров поиска думата. Заповядайте.  

 
 



Аврам ТОДОРОВ 
Няма политика, не искам да се включвам в тази адвокатска пледоария. 

Нарушихме ли правилника? Кмета на питания и отговори дойде, и изчезна. 
Аз питам. Не да дразня тука това. Моя въпрос е чисто практически и 
продължение на това, което каза Костадинов. За градския транспорт. Вярно 
ли е, че през март месец 2010 г., след като общината след дълга съдебна сага 
губи делата, двата превозвача нямат договор с общината, работят две години 
без договор, на споразумение, месец за месец. Кой го подписва туй 
споразумение? Кмета или упълномощено лице? Искам да получа отговор на 
тази работа. Защото каква адекватна транспортна политика ще правим и ще 
приемаме бюджета от транспорта, като от две години работим на 
споразумение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Още … Моля? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, това … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Още един въпрос. Отдавна поставям въпроса – кмета е длъжен да каже 

тази сага, за която се забавихме и ни изпревариха бургазлии, да получат вече 
автобусите – кой измисли да изкупуваме частния превозвач, да става 
държавен това. Кой ги измисли тези работи? Ще получили Варна отговор на 
този въпрос? Ние го знаем горе – долу, и се досеща ме кой. Това ми бяха 
въпросите към Кирил Йорданов. А всичко друго е … 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще му бъдат предадени от екипа. Така. Г-н Портних .. Г-н Портних да 

прочете второто оспорване, тъй като сме в точка втора, оспорвания на 
решенията. Заповядайте.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
 
825-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с оспорване 

от Кмета на община Варна с изх. № РД12017521ВН-002ВН/04.01.2013 г. на 



решение на Общински съвет – Варна № 784-2/14/19.12.2012 г., Общински 
съвет – Варна изменя свое решение в следния смисъл: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 9 148 лв. 
/девет хиляди сто четиридесет и осем лв. /с ДДС, за доставка на газьол за 
отопление /маркиран/ за нуждите на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо – фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, като 
субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност § 43-01, в дейност 
469 „Други дейности по здравеопазването” от Бюджета на община Варна за 
2013 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения колеги? Няма. Ще ви помоля да 

изразите своя вот.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка трета от така приетия проект за дневен ред.  



III. 
 

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

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на отчет за изпълнението на Годишен план за 
приватизация за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 

(2) –  приемане на Годишния план за приватизация за 2013 г. 
 
                               Докл.: Теодора Трендафилова - Председател на КПСК 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-жа Трендафилова.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол предлага 

на Общински съвет – Варна следното предложение за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

826-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема „Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.”, съгласно приложение 
№ 1. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения? Разпратено ви е, като материал. Не 

виждам. Ще ви помоля да изразите своя вот.  
  
Резултати от гласуването: за – 37; против - 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
 
 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
 
827-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 

от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема „Годишен план за приватизация 
за 2013 г.”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения колеги? Не виждам. Колеги, ще ви 

помоля да изразите своя вот.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-жа Трендафилова. 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.  
 
 



IV. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) –  приемане на Бюджета на община Варна за 2013 г. по приходи и 
разходи и приложенията към него. 

(2) –  изменение на решение № 1141-25/13/18.02.2009 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(3) –  отпускане на финансови средства за проект, изработка и 
монтиране на дърворезбован иконостас за храм „Света Марина”, с.о. 
„Пчелина”, гр. Варна.   

(4) –  отпускане на финансови средства за дизелово гориво за 
отопление на: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна основна сграда и 
сцена „Филиал”;  

- Държавен куклен театър – Варна;  
- Фестивален и конгресен център; 
- Театър „Българан”. 
(5) –  даване на съгласие за осигуряване на средства за покриване на 

първоначално допустими разходи във връзка с проектно предложение „Мерки 
за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологичен подвижен състав на градския транспорт” на ОП „Околна среда 
2007 – 2013 год.”. 

(6) –  даване на съгласие за заемообразно отпускане на финансови 
средства от Бюджета на община Варна за 2013 г.  по проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна” на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“   

(7) –  изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна. 

(8) –  съгласуване на Стратегически план за дейността на звено за 
вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен план 
за одитните ангажименти на звено за вътрешен одит за 2013 г. 

(9) –  увеличаване числеността  на ОП „Зоопарк - СЦ”. 
(10) –  поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 787-

2/14/19.12.2012 г. и № 783-2/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
(11) –  опрощаване на държавни вземания. 
(12) – изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Варна. 



Докл.: Иван Портних – Председател на ПК „ФБ“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателя на комисията, г-н Портних. Заповядайте. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, на свое заседание проведено на 11.02.2013 г. комисия 

„Финанси и бюджет“ след проведено обсъждане относно приемане на 
проекто – бюджета на община Варна за 2013 г., възложи на кмета на община 
Варна в лицето на дирекция „Финанси и бюджет“ да изпълни решенията на 
комисиите гласувани на заседание на постоянна комисия „Финанси и 
бюджет“, и да бъдат извършени съответните преобразувания в приходната и 
разходната част на бюджета на община Варна за 2013 г. до заседанието на 
Общински съвет – Варна, а именно: 

 
БЮДЖЕТ 2013 г. 

 
ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2013 г.                                       - 209 700 000 лв. 
 
СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ БЮДЖЕТ 2013 г.                         – 210 927 000 лв. 
 
СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ УВЕЛИЧЕНИЕ C - 1 227 000 лв.:  
 

I. ПРИХОДИ: 
 

-данък МПС  - 470 000 лв.; 
-данък за имоти – 470 000 лв.; 
-данък при придобиване на имущество по дарение – 287 000 лв.   

 
II. РАЗХОДИ: 

 
ПК “Наука и образование”:  
 
Средства за функция Образование - 76 958 000 лв., в т.ч.: 
 

- 64 983 832 лв. държавно делегирани дейности;  
- 724 521 лв. за дофинансиране на държавно делегирани дейности; 
- 11 249 647 лв. за местни дейности. 
 Промени има в програмите в рамките на 267 000 лв. /вътрешно в 

рамките на общата стойност на програмите/: 



• Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2013 г. в размер на 59 500 
лв. /било 58 000 лв./. 

• Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в 
община Варна през 2013 г. в размер на 106 000 лв. /било 99 000 лв./.   

• Програма на община Варна за образователна интеграция на деца и 
ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално 
положение през 2013 г. в размер на 101 500 лв. /било 110 000 лв./.   

Промяната е само в обяснителната записка, защото средствата са в една 
дейност - д. 389. 

 
Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”: 
 

Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда” приема проекто 
- бюджета на д. 621 „Управление, контрол, регулиране на дейностите по 
опазване на околната среда” в размер на 30 152 лв. /Пр. № 2/. 
 
ПК “Здравеопазване”: 
 
Средства за функция Здравеопазване  - било 14 953 000 лв.   

/държавно делегирана дейност – 8 848 562 лв., 
дофинансиране от държавни дейности  - 487 487 лв.,  
общински дейности – 5 616 951 лв./. 

  
Увеличават се средствата с 377 000 лв., и функцията става 15 330 000 лв. /Пр. 
№ 2/, промените са в д. 469 както следва: 
 
§ 55 Капиталови трансфери са били 150 000 лв., стават 205 000 лв. /Пр. № 2, 
Пр. № 4/: (+ 55 000 лв.) от:                    

• 55 000 лв. - закупуването на нова рентгенова тръба за рентгенов-
терапевтичен апарат Gulmay D3150 за Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” - Варна ЕООД. 
 
§ 52 ДМА са били 510 000 лв., стават 812 000 лв. (+ 302 000 лв.) /Пр. № 2, Пр. 
№ 4/ от: 

• 180 000 лв. - за закупуване на офталмологичен операционен 
микроскоп за „Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ 
- Варна ЕООД. 

• 50 000 лв. за асансьорна шахта за СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов” - 
Варна ЕООД.    



• 60 000 лв. за Автоматизирана система за идентификация и 
антибиотична чувствителност на микроорганизми за нуждите на 
микробиологична лаборатория за СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов” - Варна 
ЕООД.  

• 12 000 лв. - ново за изготвяне на проект за ремонт и реконструкция 
на хранителен комплекс намиращ се на територията на СБАГАЛ „Проф. Д-р 
Д. Стаматов” – Варна ЕООД за нуждите на Домашен социален патронаж. 
 
§ 43 Субсидии са били 434 000 лв., стават 454 000 лв. (+ 20 000 лв.) /Пр. № 2, 
д. 469/ от: 

• 20 000 лв. за програма „Здравно училище за онкологично болни и 
техните близки”, която ще бъде осъществена в партньорство със СБАЛОЗ 
„Д-р Марко Марков” - Варна ЕООД и УМБАЛ „Света Марина” - Варна.   
 
Ф-я „Почивно дело и култура“: 
Ф-я „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – било 11 365 000 лв., 
става  11 817 000 лв. /Пр. № 2/, увеличават се средствата в размер на  452 500 
лв., както следва: 
 

1. ПК “Култура и духовно развитие”: 
 

Увеличават се средствата в размер на  300 000 лв., както следва: 
• Приложение № 24 „Международни и местни културни прояви”, било 

1 985 500 лв., става 2 200 500 лв. /увеличение с 200 000 лв./. 
Проект за изработка и монтиране на дърворезбован иконостас за храм 

„Света Марина”, с.о. „Пчелина”, 8 800 лв. за гр. Варна е включен в Пр. № 24. 
 От д. 737 „Оркестри и ансамбли” /Пр. № 2/ предвидените средства в 

размер на 104 590 лв. са намалени с 15 000 лв. и средствата в тази дейност стават 
89 590 лв. /15 000 лв. са прехвърлени към „Международни и местни културни 
прояви” /Пр. № 24/. 

• 100 000 лв. за ОП „Обреди” ЕООД, § 52, било 100 000 лв., става 
200 000 лв., д. 745 “Обредни домове и зали“ /Пр. № 2, Пр. № 4/. 
 

2. ПК “Младежки дейности и спорт”: 
 

Увеличават се средствата с 152 500 лв. в програмите, както следва: 
• Програма „Спорт - 2013” /Пр. № 25/ - било 672 500 лв., става - 777 000 

лв. /увеличава се с 104 500 лв./. 



•  Програма „Младежки дейности - 2013” /Пр. № 26/ - било 410 050 лв., 
става - 418 050 лв. /увеличава се с 8 000 лв./. 

• „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 
хора” /Пр. № 27/ предвидените средства в размер на 200 000 лв. да бъдат 
увеличени на в размер на 240 000 лв. /увеличава се с 40 000 лв./. 

Следователно увеличението за функцията от двете комисии е в размер на 
452 500 лв. /300 000 лв. + 152 500 лв. / - /Пр. № 2/. 
 

3. ПК “Транспорт”: 
 
Дейност “Транспорт” - било  8 603 161 лв., става  8 611 261 лв. /Пр. № 2, Пр. 
№ 9, Пр. № 4/. 
 
Увеличават се средствата в размер на 8 100 лв., както следва: 

• Да се добави нова точка във функция „Транспорт”,  която да гласи: 
„За осигуряване на безплатни карти за цялата градска мрежа за нуждите на 
членове на Дружество на инвалидите - Варна. Промяната е отразена в Пр. № 
9, т. 22. 

• Средствата за изграждане на нов подход към ведомствена 
бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД - Варна съгласно решение на 
Общински съвет - Варна в размер на 30 000 лв.  по т. 21 от Пр. № 9, са 
планирани в § 55 „Капиталов трансфер„ на д. 849 от Пр. № 2, Пр. № 4. 
 

4. ПК “Социални дейности и жилищна политика”: 
 
Ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - било 9 536 000 лв., 
става  9 625 000 лв. (+ 89 400 лв.) /Пр. № 2/ от: 
  
Реши се на комисията да има увеличение с 101 400 лв., но 12 000 лв. - отиват 
в д. 469 „Здравеопазване“, т.е. увеличението е с 89 400 лв.: 12 000 лв.  за 
изготвяне на проект за ремонт и реконструкция на хранителен комплекс 
намиращ се на територията на СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” – Варна 
ЕООД за нуждите на Домашен социален патронаж - заложено е в д. 469 и е 
отразено в Социалната програма на общината. /Пр. № 16, Пр. № 4/.  

• 9 400 лв. - за подпомагане на Коледния благотворителен базар, който 
се провежда в „Дворец на културата и спорта” ЕАД, д. 589 /Пр. № 16/.  

• 50 000 лв. - за разкриване на приют за бездомни възрастни хора на 
територията на СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” с капацитет 30 места, д. 
589 /Пр. № 16/. 



• 30 000 лв. - за ремонт на помещенията  на  общежитие блок „А” на 
Социален учебно – професионален център „Анастасия д-р Железкова” за 
изнесена  услуга „Седмична грижа” към Дневен център за деца и младежи с 
умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст”, дофинансиране на д. 545 СУПЦ, 
§51, /Пр. № 2, Пр. № 4, Пр. № 16/. 

• Размерът на Социалната програма е променен, както следва: било 
2 680 281 лв., става 2 739 681 лв. по д. 589 “Други служби и дейности по 
социалното осигуряване“. 
 

5. ПК “Благоустройство и комунални дейности”: 
   
23 282 800 лв.  - План-сметка за дейност „Чистота” за 2013 г. /Пр. № 7/, няма 
промяна. 
 

6. ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”: 
  
Приходи 4 000 000 лв. - „Бюджет за обезпечаване програмата за развитие на 
туризма за 2013 г. с приходи от туристическия данък” /Пр. № 19/, няма 
решение последващо на ПК „Финанси и бюджет“, затова не са правени 
промени в Пр. № 19. 
 

7. “Наблюдателна комисия”: 
 
На основание чл. 171, ал. 4 от ЗИНЗС от 2009 г. да бъдат заложени 
финансови средства в размер на 10 000 лв. в д. 123 – Общински съвети в 
Бюджет 2013 г. на община Варна във връзка с планови дейности на 
Наблюдателната комисия при Общински съвет – Варна. Това е изпълнено - 
средствата са заложени в § 2 „Други възнаграждения“ и § 10 “Издръжка“ в 
първоначално представения  проекто - бюджет за разглеждане от ПК 
“Финанси и бюджет“ и е посочено в проекто - решенията като т. 10, VII.  
 
8. ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие 

на територията на общината и населените места”: 
 
Ф-я “БКС“ – било  59 946 000 лв., става 60 096 000 лв., т.е. има увеличение 
със 150 000 лв.: 
Промените са в /Пр. № 2, Пр. № 4,  Пр. № 4а  и Пр. № 4б, Пр. № 10, Пр. № 8: 
 

• „Благоустрояване на пространство между ул. „Драва Чех” и „Драва 
Соболч”. Обектът е бил за 550 000 лв., става 400 000 лв. Сумата от 150 000 



лв. се пренасочва за нов обект в програмата: Благоустрояване на вход - изход 
от локалните платна на бул. „Княз Борис I” - кръгово кръстовище на 
„Пикадили парк” - Пр. № 4б, Пр. № 4, Пр. № 10, Пр. № 8. 

• „Изграждане на водопроводни отклонения в кв. Аспарухово“, било 
600 000 лв., става 400 000 лв., 200 000 лв. са пренасочени за: 

- 100 000 лв. за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация в 
д. 831, § 10, ф-я „Икономически услуги“; д. 831 е била 500 000 лв. , става 
600 000 лв., .(+ 100 000 лв.) Пр. № 2. 

- 50 000 лв. за указателни и информационни табла на емблематични 
обекти за д. 898, § 52, ф-я „Икономически услуги“. Д. 898 - било 7 684 532 
лв., става - 7 734 532 лв. (+ 50 000 лв.) Пр. № 2, Пр. № 4. 

- 50 000 лв. - „Реализиране на водопроводно заустване за Шокъров 
канал” - Пр. № 4б, това е нов обект в д. 629, § 52. 

-  „Зала за бадминтон и тенис на маса” за 1 960 000 лв. отпада, 
пренасочват се за „Основен ремонт/рехабилитация пътна мрежа, пътни 
трасета, артерии, подлези, алеи, тротоари, бордюри и други обекти по 
инфраструктурата“ в Пр. № 4а. 

- „Благоустрояване на междублокови пространства, благоустрояване и 
изграждане на спортни и детски площадки, фонтани и други“ – Пр. № 4б, 
било 800 000 лв., става 1 100 000 лв., т.е. увеличение със 300 000 лв.  

 
Следователно Пр. № 4б, д. 629, § 52 - било 15 213 800 лв., става 

13 403 800 лв., (- 1 810 000 лв.) 
Пр. № 4а – било 12 074 000 лв., става 14 034 000 лв., (+ 1 960 000 лв., 

промяната се дължи на прехвърлените средства от обект „Зала за бадминтон 
и тенис на маса”. 

Другата промяна – отпада обект “Южно платно на бул. “В. Левски“ 
между бул. “Сливница“ и бул. “Вл. Варненчик“, като средствата са 
пренасочени към обект “Основен ремонт/рехабилитация пътна мрежа, пътни 
трасета, артерии, подлези, алеи, тротоари, бордюри и други обекти по 
инфраструктурата“ /било 400 000 лв., става 6 660 000 лв., увеличението е в 
размер на 6 260 000 лв./. 

 
Колеги, зачитам проектите за решения. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



828-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2013 г., чл. 
11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 36 и чл. 37 от Наредбата 
за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет на община Варна и по предложения на Кмета на 
община Варна с изх. № РД13002182ВН/28.01.2013 г. и № 
РД13002191ВН/28.01.2013 г., Общински съвет – Варна: 

        І. Приема бюджета на община Варна за 2013 г. за приходите и разходите, 
както следва:                                                                                                                                                                                          
(в лв.) 
1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО по (Пр. 1),  в т.ч.:                                           210 927 000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата 
дейности 

    88 036 157 

а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                                 81 153 400      
б/ Неданъчни приходи от държавни дейности               347 910         
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2012 г.            6 534 847    
 по (Пр. 11),  в т.ч. за :     
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                                         

- Ф-я Образование                                                                                      
- Ф-я Здравеопазване                                                           
-Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                           
                                                      

             43 519 
         3 830 942 

          2 637 468 
               22 918 
                                

1.2. Местни приходи                                      122 890 843 
   

а/ Имуществени и други данъци                                                       63 177 000        
б/ Неданъчни приходи                                                                         54 949 513     
в/ Получени трансфери /субсидии/ от Централния 

бюджет - А                          
        3 354 700 

 в т.ч.:  
 1. Обща изравнителна  субсидия  -  § 31 – 12, в т.ч.:                           2 176 700 
   
            - за зимно поддържане            45 600 
            -  обща изравнителна  субсидия   

 
         2 131 100   

 2. Целева капиталова субсидия    - / § 31 – 13 / , в 
т.ч.:                  

        1 178 000   

           - Капиталови разходи              1 022 400 



          - Основен ремонт на общински пътища                155 600 
г/ Трансфери между  бюджетни сметки и 

извънбюджетни фондове  и сметки  /Б/ 
                                                                                                        

/ -35 175 048/      
д/ Временни безлихвени заеми    /В/                                             13 007 746  
е/ Операции с финансови активи                                                           23 576 932 
   
2. РАЗХОДИ  - ВСИЧКО, по (Пр. 2, Пр. 3),  в 

т.ч.:                                                       
   210 927 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                                88 036 157 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 
държавни дейности, в т.ч.:                                                       

   122 890 843 

а/ за местни дейности                                                        117 638 230    
б/ за дофинансиране на държавни д-сти от местни 

приходи 
          5 252 613       

 
 

  

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, 
в т.ч.:        
 

   210 927 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                                    14 161 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                              2 889 000 
 Ф-я Образование                                                                        76 958 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                                15 330 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                                    9 625 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                              60 096 000 
 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                                 11 817 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                                    17 695 000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции                       2 356 000 
   
ІІІ. Приема разходи по определени дейности и 

приложения /в лв. /:        
 

 - дейност „Общинска администрация” община 
Варна, райони и кметства с населени места /Пр. № 5/ 

        13 350 000 

 - дейност „Други дейности по икономиката /Пр. № 6/                                  7 734 532 
 

 - дейност  „Чистота” /Пр. № 7/                                                                         23 282 800 



 - дейност „Други дейности по транспорта”  /Пр. № 9/                                   8 611 261 
 - дейност 606 „Изграждане,  ремонт и  поддържане 

на уличната мрежа” / Пр. № 4, Пр. № 4a /                                                               
        14 034 000 

 - дейност 629 „Други  дейности по опазване на 
околната  среда”, по §52 / Пр. № 4, Пр. № 4б / 

       13 403 800 

 - дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“ , §51 /Пр. № 4а/ 

            155 600 

 -Безлихвен заем от ПУДООС /Пр. № 12/          6 662 538 
 -Неусвоен остатък от банков заем 2011 г. , §51 /Пр. 

№ 15/ 
             25 585 

 -Общински предприятия и дейности със съответните 
стойности по Пр. № 6а  
                        

ІV.  Приема Капиталова програма в размер на  35 354 798 лв., / 
Пр.2, Пр.4, Пр.4а, Пр.4б, Пр.10/.        

 

V.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 
функции и дейности  /Пр. № 18 /. 

 

VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 
транспортни разходи, съгласно чл. 27 от ПМС №1 /09.01.2013 г./(Пр. 21) и 
списък на педагогическия персонал с право на заплащане на част от 
транспортните разходи.  

 

VII. Приема лимит на целеви разходи за:    

1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови  
възнаграждения за служителите;  

2. Представителни разходи   /Пр. 17/;  
3. Социална програма на община Варна  за 3 212 881 лв., в т. ч. 473 200 

лв.  за капиталови разходи  по бюджета на дейност 589 „Други служби и 
дейности по социалното осигуряване” /Пр. 16/;   

4. Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 
на общественото здраве /Пр. 22/;   

5. Общинска програмa ”Спорт” /Пр. 25 /;   



6.  Общинска програма „Младежки дейности” /Пр. 26 /;   
7. Общинска програма “ Превенция на рисковото поведение сред деца 

и млади хора „ /Пр. 27/; 
8. Общинска програма“Социален туризъм“ /Пр. 28/;   
9. Помощи по решение на Общински съвет  8 906 461 лв. /Пр. 2/,  в т.ч. 

за: 
а) Лечение на граждани - по бюджета на дейност  „Други дейности по 

здравеопазването” – 213 200 лв., в т.ч. 13 200 лв. за изплащане на наеми на 
лекари /Пр. 2/. 

б) Социално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета 
на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване” – 88 000 лв. /Пр. № 
2, Пр. 16/. 

 в) Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване” – 12 000 лв. /Пр. № 2, Пр. 16/. 

г) Погребения на социално слаби и бездомни  - по бюджета на дейност 
„Обредни домове и зали”   – 12 000 лв. /Пр. 2/.   

д) Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на дейност 
„Други дейности по транспорта и пътищата”  - 8 581 261 лв. /Пр. 9/. 

10.  Международни и местни културни прояви – 2 200 500 лв. /Пр. 24/. 

11. Средства за планови дейности на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 10 000 лв. по бюджета на дейност 
Общински съвет.   

12. Предоставени трансфери за подпомагане дейността на културни 
институти, съгласно сключени договори с Министерство на културата в 
размер на 210 000 лв., разпределени, както следва: за ТМПЦ, в т.ч. за 
Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 160 000 лв. и за 
Държавен куклен театър – 50 000 лв.    

13. Бюджет за обезпечаване програмата за развитие на туризма за 2013 
г. с приходи от туристическия данък / Пр. № 19/. 

     



 VІІІ. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетната  
план – сметка по фонд  „Приватизация” за 2013 г.  /Пр. № 13/: 
 
                                              91 %                          9 %                 100 % 
 
               Приходи             761 599                       92 640                854 239 
               Разходи               761 599           92 640                 854 239 
               Остатък                         0                                0                           0 
 
IХ.  Приема разпределение на преходния остатък за  2013 г. в размер на  
8 105 029 лв., в т.ч. за държавни дейности и за местни дейности    /Пр. № 11/,  
както следва: 
                                                                                                                 / лв./ 
1. за държавни дейности                                                           6 534 847 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                                        43 519 
 Ф-я Образование                                                                           3 830 942 
 Ф-я Здравеопазване                                                                      2 637 468 
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                            22 918    
 2. за местни дейности                                                                           1 570 182 
 Ф-я Общи държавни служби               6 280 
 Ф-я Образование                                                                               149 202 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                                   1 363 284 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                                                  51 416 

 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да се изплащат стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  “Анастасия д-р Железкова” в 
размер на 15 000 лв. под формата на дофинансиране на държавната дейност 
/Пр. 2/. 

XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на МФ – ФО 1 
/21.01.2013 г., Общински съвет - Варна приема Разшифровка на 
капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления 
от продажба на общински нефинансови активи” в размер общо на 5 220 000 
лв., в т.ч. 870 000 лв. за ДДС /Пр. 8, Пр. № 4, Пр. № 4а, Пр. № 4б/. 

 



 XIІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен ремонт 
и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер 
на 1 178 000 лв. /Пр. 10 Пр. № 4, Пр. № 4а, Пр. № 4б/. 

XІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – ФО-
1/21.01.2013 г./Общински съвет-Варна приема бюджета на общината по 
агрегирани бюджетни показатели /Пр. № 2а/.  

XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.2 от ЗДБРБ 
за 2013 г. Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета да 
се съблюдават следните приоритети : 

1. плащания по обслужване на общинския дълг; 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии 

и  медикаменти; 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения. 
 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и чл. 24 

от Закона за общинските бюджети, Общински съвет - Варна дава съгласие 
при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на община Варна и извънбюджетните сметки до възстановяването на 
разходите от Управляващия орган. 

XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – ФО-1 
/21.01.2013 г./, Общински съвет-Варна приема просрочените вземания в 
размер на 3 167 900 лв., които ще бъдат събрани  през 2013 г. /Пр.14/. 

XVІI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от 



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 
“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за 
устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града”, при следните основни 
параметри: 

• Максимален размер на дълга – 32 000 000 лв. (тридесет и два 
милиона лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 36 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.5-03/2011/002; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/002, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
чл. 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XVІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата 



на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от Оперативна 
програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 “Устойчиво 
и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за устойчив 
градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за интегриран 
градски транспорт в петте големи града”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 8 200 000 лв. (осем милиона и 
двеста хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, 
предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на 



територията на община Варна“, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и 
интегрирано градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура, 
схема BG161PO001/1.1-12/2011, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 1 700 000 лв. (един милион и 
седемстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG 161РО001/1.1-12/2011/050. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG 161РО001/1.1-12/2011/050, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
чл. 6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XX.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 



изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013г.”, Приоритетна ос І: Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени 
места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали, схема 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води  в агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 7 800 000 лв. (седем милиона и 
осемстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011116-С013. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51011116-С013, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 
Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 
6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 



съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата, 
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013г.”, Приоритетна ос І: Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени 
места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали, схема 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води  в агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 900 000 лв. (два милиона и 
деветстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 

6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 



XXIІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата 
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата 
за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 
Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с 
под 2 000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали», схема № 
BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 9 000 000 лв. (девет милиона лева); 
• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011119-С016; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51011119-С016, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 
Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 
6 от Закона за общинския дълг. 



2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

XXІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата 
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата 
за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 
Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с 
под 2 000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали», схема № 
BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 4 100 000 лв. (четири милиона и 
сто хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 
6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

XXIV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 
и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата, 
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване управлението на отпадъците и 
защитата на почвите”, процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на 
регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, 
област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), 
Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и 
Ямбол”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 5 400 000 лв. (пет милиона и 
четиристотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
5112122-С004; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 



• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
5112122-С004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 
Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 
6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

XXV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата, 
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Варна“, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 
приоритетна ос 2 „Подобряване управлението на отпадъците и защитата на 
почвите”, процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални 
системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), 
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски 
(Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, 
при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 6 915 000 лв. (шест милиона 
деветстотин и петнадесет хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 



• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 

6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

XXVI. На основание чл. 11 от ЗОД, чл. 11, ал. 7, чл. 12   от Закона за 
общинските бюджети, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя: 

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2013 г. -  до 45 461 709 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2013 г. до 97 991 601 лв. 
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2013 г. - до 5% от общата сума на собствените приходи и 
общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за 
изпълнението на бюджета на общината. Максимален размер на издадените 
общински гаранции към 31.12.2013 г. - до 5% от общата сума на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен 
отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

 

XXVІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 
от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна и във връзка с решение № 485-9 
/9/04,05.07.2012 г. на Общински съвет - Варна и подписано предварителното 
споразумение между община Варна и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 
от  Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на 



средства за съфинансиране на проект: „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 
2013 г., Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.5. “Система за устойчив градски транспорт” схема 
BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте 
големи града” в размер до 6 400 000 евро и проектно предложение „Мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологичен подвижен състав на градския транспорт“ финансиран от ОП 
„Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството 
на атмосферния въздух“, референтен № BG 161PO005/13/1.50/01/35 в размер 
до 1 500 000 евро, при следните основни параметри: 

- Валута – евро; 
- Размер -  до 7 900 000 евро, състоящ се от два транша: 
• Транш 1 до 6 400 000 евро 
• Транш 2 до 1 500 000 евро 
- Срок – до 12 години, включващ до 3 години гратисен период по 

отношение плащането на главницата и 9 години погасяване на главница; 
- Лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 2.80% годишно; 
- Лихвен период – шест месеца; 
- Погасителен план – главницата се погасява на 18 равни 

шестмесечни вноски, започващи след изтичането периода на ангажимент; 
- Такса ангажимент – 0,60% годишно върху неусвоени суми по 

кредита; 
- Еднократна комисионна – 1.2% от сумата на главницата по кредита, 

платима при първото усвояване или 60 дни след подписване на договора за 
кредит; 

2.Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
договора за банков кредит и да го внесе в Общински съвет за одобрение.  

XXVІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7, чл. 12,  чл.27, ал.2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г. и Наредбата за условията и реда за 
съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на 
община Варна, Общински съвет – Варна приема Списък на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г./Пр. 20/. 



XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, 
ал. 7, чл. 12,  чл. 27, ал. 2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети, във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г. и Наредбата за условията и реда за 
съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на 
община Варна,  Общински съвет – Варна предоставя пълномощия на Кмета 
на общината, както следва: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните   разпоредители с бюджетни кредити; 

- да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации 
и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 

- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 
разходи в обема на общите разходи на една дейност, без средствата за 
заплати, осигурителни вноски  и стипендии в частта за делегираните от 
държавата дейности; 

- да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 
една дейности или от една дейност в друга в границите на една група, без да 
се изменя общия й размер в частта за местните дейности; 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели 
на общината за изпълнение на общинския план на развитие; 

- да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 

- при възникване на временен недостиг на средства за финансиране 
на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет, дава 
право на кмета да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на 
общината; 

- да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна  „Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна“. 

828-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
55 000 лв. като капиталов трансфер на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков“Варна-
ЕООД за нова рентгенова тръба за рентгено - терапевтичен апарат Gulmay 
D3150. 



828-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
писма от ПК „Здравеопазване” с № ОС12001708ВН-001ВН/28.11.2012 г. и 
фондация „Толерантност” с № ОС12001708ВН/27.11.2012 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
20 000 лв. за програма “Здравно училище за онкологично болни и техните 
близки“ на Фондация „Толерантност”, която ще бъде осъществена в 
партньорство със СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и УМБАЛ 
„Света Марина” Варна, съгласно приложение към настоящото решение.  

828-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
8 100 лв. за осигуряване на 5 броя безплатни карти за цялата градска мрежа за 
нуждите на „Дружество на инвалидите - Варна”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги чухте предложението, което председателя на комисията направи 

за приемане бюджета на община Варна за 2013 г. по приходи, разходи и 
специалните решения и приложения към него. Имате думата за мнения и 
съображения. Г-н Костадинов, да се готви проф. Джагаров. 

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

мислех да говоря повече по бюджета, но с оглед ситуацията, в която се 
намира вече страната, мисля че нещата са доста по-различни и заради това ще 
се огранича само до няколко опорни точки. Първото нещо, което е – 
превръщаме една лоша традиция в практика. Миналата година приехме 
бюджета без да сме гледали отчет за изпълнението на предходния, което 
според мен не е редно. Не че не може да стане, но не е редно, защото ние в 
крайна сметка трябва да имаме базата за сравнение, тъй като сега в момента 
това, което се изчете за увеличаването на всички финансирания по функции и 
по дейности в бюджета звучи много добре действително. Макар, че търпи 
критика. Но при всички положения не можем да направим съпоставка с това, 
което е дадено, изразходвано и с реалния ефект от средствата, които са 
хвърлени миналогодишния бюджет. Аз имам едно предложение, което е във 
връзка с функция „Здравеопазване“ – беше гледано веднъж на комисия по 
„Здравеопазване“, но комисията се ограничи с едно палиативно решение, 
което сега ще помоля, както членовете на комисия, така и колегите в 
общинския съвет като цяло да преразгледат, защото става дума за една от не 
чак толкова многото добри практики, които общината е изработила през 
последните години. Става дума за общинската програма „Ин витро“, която 
общината финансираше през годините със средства от порядъка от 80 до 160 



хил. лв. През годините тя доказа соята ефективност, доказа и това че в 
сравнение с националната програма „Ин витро“ е доста по-добре 
структурирана, доста облекчена от към бюрократични спънки и затова, това 
което предлагам сега е във функция „Здравеопазване“ да се заделят още 100 
хил. лв., които да бъдат дадени за програма „Ин витро“ на община Варна. Не 
знам дали знаете уважаеми съграждани, в България има близо 200 хил. 
стерилни двойки, макар че израза не е точно коректен, които имат 
репродуктивни проблеми. Т.е. това касае 400 хил. души или близо ½ млн. 
души. При условие, че се намираме в демографски срив. Същевременно 
националната програма „Ин витро“ може да финансира максимум, максимум 
до 7000 опита в годината. Сещате се, че наплива е голям, а съответно 
възможностите за изпълнение са доста по-малки. Откази не се получават като 
цяло, но се чака. В момента списъка на чакащите отива към 8000 души, 
двойки всъщност. Значи говорим за 16 хил. човека. С тези 100 хил. лв. ние 
няма да решим проблема на страната, но ще продължим една наша добра 
традиция и ще покажем съпричастност към нашите съграждани, които биха 
могли да спестят всички тези процедури. С тези 100 хил. лв. бихме могли да 
финансираме между 50 и 70 опита. Или говорим за 50 – 70 българчета. Това е 
нещото, което според мен би трябвало да заслужи подкрепа сега, тук от 
всички нас, защото ако трябва да го сметнем в проценти съобразно общата 
стойност на бюджета, който вече надхвърля смело 210 млн. лв. – говорим за 
по-малко от 0,001 %. Мисля, че това не е разход, който общината би могла да 
приеме като тежест – напротив. Що се отнася до това, въпроса разбира се 
логичния, от къде биха могли да дойдат тези средства – аз не предлагам 
раздуване на бюджета, макар че както виждаме той в момента е доста висок, 
разбира се цената за това е ясна. Заеми, които ще трябва да се изплащат и 
може би след една или след две години ще имаме същия бюджет, какъвто 
имахме миналата година, който беше с 20 млн. лв., че и повече по-малък. 
Защото просто изплащахме заемите. Това, което ще предложа е да се вземат 
тези 100 хил. лв. от функция „Икономически дейности“ мисля, че беше ако не 
се лъжа, където в тази функция „Икономически дейности и услуги“ са 
заделени забележете за приютите за безстопанствени кучета 321 305 лв. Тази 
година ние вдигаме издръжката, но искам да припомня, че ние и миналата 
година я вдигнахме. Има основания за това. Сигурен съм, че има кой да 
защити тази сума, само че от както започна да се вдига тази сума за 
издръжката на кучкарника, като че ли започна да се вдига и броя на кучетата 
по улиците. Аз не знам дали има някаква връзка между тях, но в едно съм 
сигурен, че резултатът е нулев или близък до нулевия. Затова това, което ще 
предложа тези 100 хил. лв. да бъдат взети от там и вместо да храним кучетата 
на Варна и после да ги пускаме да ядат децата ни по улиците, да ги 



пренасочим към „Здравеопазване“ и да .. Всъщност не да възстановим, тя 
програмата така или иначе и в миналия бюджет си съществуваше, макар и 
само с 5 хил. лв. – да продължим съществуването на тази наистина много 
добра общинска програма. Имам и други предложения, които касаят функция 
„Образование“, но там в частта, която е по програмите ще направя 
предложение, тъй като за ваше сведения се оказва, че община Варна дава в 
програмите си за интеграция на деца в неравностойно положение и от 
различни етнически групи повече пари, отколкото дава за поощряване на 
децата, учениците и студентите таланти на Варна, както и за квалификацията 
на педагогическите кадри. Което според мен също не е нормално. Ние трябва 
да решим какво ще подкрепяме и в какво ще инвестираме. В бъдещето на 
България или в нейните проблеми, които се задълбочават вместо да се 
решават. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проф. Джагаров, заповядайте. Д-р Цветков да се готви. След него г-жа 

Такева.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, драги колеги. Чухме много числа, обаче тъй като 

нямаме сравнение и тъй като няма никакъв коментар, аз бих си позволил само 
да задам въпросът, който го зададох на комисия „Финанси и бюджет“ и на 
който не получих отговор. А той е именно: привидния бюджет „Образование“ 
осигурява ли изпълнението, което държавата ни дава във функция 
„Образование“? Имайки в предвид последните решения на правителството за 
по-ранното включване на децата от четиригодишна възраст в целодневно 
обучение. Т.е. има ли средства за заплати, има ли помещения, има ли 
педагози? И ако ми позволите само един коментар по отношение на това, 
което каза кмета – той начерта много мрачна картина, която е точно такава. 
Обаче кой носи отговорност за това нещо? Кой 13 години е кмет на град 
Варна? Това е въпроса. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Цветков поиска думата, след него Светлана Такева и г-н Славчо 

Славов. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми г-н председател, във връзка с предложението на г-н 

Костадинов – в таз годишния бюджет на здравната каса, към здравната каса е 
прехвърлено изцяло асистираната репродукция. Т.е. държавата е осигурила на 



100 % всички нужди, екипите са същите, така че няма никакъв смисъл 
общината да прави дублираща програма на държавната, на националната. 
Тази година за първи път от централизиран фонд се прехвърлиха към 
здравната каса, нека да видим какъв ще бъде резултата. Но за момента 
достъпа на всички нуждаещи е осигурен на 100 %.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Такева. Славчо Славов да се готви след нея.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Колеги, аз по-скоро искам да споделя така две, за мен достатъчно важни 

основния поради които не бих подкрепила този бюджет. Едното е по 
отношение на социалната програма. Защо си заравяме главата и не си 
признаваме пред варненци, че през 2013 г. ние отпускаме едва 88 хил. лв. за 
еднократни социални помощи? На въпроса ми по време на комисия ние ще 
обезпечим ли желанието на хората подали си молби за еднократни социални 
помощи през 2012 г. – отговора беше „да, приоритетно първо ще обезпечим 
техните нужди“. Защо не си признаем, че тези които подават молби през 2013 
г. няма да могат да получат помощите си през тази? Това е едната страна от 
нещата и по-скоро е за сметка на нещо, което всяка година копираме от 
едната програма в другата. Т.е. копираме едни и същи капацитети на едни и 
същи центрове, които пак питам – само на отчети на хартия ли ние 
получаваме информация за това, че тези капацитети са пълни? Защо базите на 
голяма част от тези центрове са толкова малки, че дори не е възможно и на 
график хората, за които ние гласуваме средства да преминават там? Друго, 
защо директно се лъже за това, че община Варна има седем микробуса за 
хора, които са с увреждания, при положение  че по-голямата част от тези 
микробуси превозват храната. Микробусите реално се свеждат до един. 
Поощрявам идеята и може би това е единствено, което подкрепям – 
закупуването на още един, с което евентуално ще се изравним до Добрич. 
Това по отношение на социалната програма. По отношение на „Култура“ има 
нещо, което е крайно възмутително и то е следното – ние не получихме отчет 
за финансиранията, които сме направили през 2012 г. Т.е. ние не знаем как 
през 2012 г. са били усвоени средства от порядъка на които примерно 400 
хил. лв. за фестивал. Един единствен фестивал финансиран с 400 хил. лв. Тази 
година комисията отново отпусна 400 хил. лв. за този фестивал. 
Администрацията били могла да каже, ние съфинансираме тези фестивали, на 
100 % поемаме разходите по тях. И ако ги съфинансираме и 400 хил. лв. е 50 
% от сумата, която е необходима за „Варненско лято“, то колко струва 
„Варненско лято? 800 хил. може би е целия разход. Другото, което е. Ние не 



получихме нито отчети – технически или съдържателни, нито финансови 
отчети. Не получихме проекто – бюджетите на фестивалите, които ние 
финансираме. Също така и не получихме план – програмата за какво ще 
бъдат изхарчени тези пари. Именно поради тази причина преди 15-на дни аз 
пуснах едно искане до директор на дирекция „Култура“, за да ми бъдат 
предоставени тези документи. До този момент те си спазват законно 
установения срок и не са ми ги предоставили, аз ще си изчакам законно 
установения срок, но искам да попитам – как администрацията ни предлага да 
гласуваме 400 хил. лв. за един фестивал без да има неговия отчет от 
предходната година, без да има проекто - бюджета му за тази година, който 
реално за да ми го предостави на мен може само да го копира и да ми го даде. 
Мисля, че тези две основания са достатъчни, за да не бъде подкрепен бюджет 
2013 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Славчо Славов, д-р Маринова след него. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви г-н председател, просто искам колегата Джагаров да му 

отговоря, че тези четири годишните, които се предвиждат за новия закон за 
предучилищно – училищно образование, се предвижда да влязат в сила след 
16-та година. Така че този бюджет, за който ние гласуваме не касае това. 
Второто, аз мисля че вие така много добре забелязахте, че във функция 
„Образование“ от миналогодишната 2012 ние имаме 71 млн., сега в момента 
близо 77 млн. Плюс това получихме още 4 млн. за детски градини и 1 млн., 
който е за построяване в училище „Елин Пелин“, за физкултурен салон. И с 
това ние стигаме близо 82 млн., което надхвърля повече от 1/3 на този 
бюджет, който в момента ние разсъждаваме и гледаме подробно. Така че 
искам да благодаря наистина на това, че към функция „Образование“ се 
отделиха доста средства, за които мисля, че през тази година, т.е. за този 
бюджет ние ще го изпълним. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Маринова, с извинение към проф. Клисарова – тя поиска преди нея. 

След д-р Маринова. Заповядайте.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Тъй като беше атакувана социалната програма искам да отговоря на 

поставените въпроси. Да, действително сумата за помощи е намалена, но не е 
вярно, че хора, които са си подали тази година молба няма да получат 



помощи. Просто съвместно с дирекцията направихме по-стриктни и строги 
критерии за получаване на помощи, защото при направени проверки се оказа, 
че едни и същи лица в една фамилия по няколко получават помощи, което е в 
разрез с правилата. Хора, които са получили здравна помощ получават 
социална, което също е в разрез с правилата. Така че при една по-стриктна 
проверка, по-стриктни критерии ние ще можем да задоволим нуждите 
наистина на тези, които се нуждаят. И защо се говори само за помощи? 
Социалната програма е увеличена с близо 1 100 000 лв. За сметка на нови 
социални центрове, нови капитални разходи, увеличена е издръжката на 
социалните центрове. Дами и господа, тези центрове, които ще стават 49 на 
брой се ползват от хора с нужда и в криза това е крайно необходимо, за да се 
поемат наистина тия слоеве, които са в крайна необходимост, с увреждания, 
социално слаби. Заложиха се пари и в транспорта – около 100 хил. за карти и 
поемане на транспортни разходи също на социално слаби, хора с увреждания, 
хора в нужди. Нека да не забравяме тези неща и когато говорим за нещо да 
говорим комплексно, а да не изваждаме от контекста.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Маринова. Проф. Клисарова, след нея д-р Митковски. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам да взема 

отношение по програмата „Ин витро“. Наистина много благородно и много 
важно дело е тази програма, която ние направихме. И много добре знаете, 
нашата група от БСП беше инициатор да стане тази програма в 2008 г. и така 
успешна беше тази програма, че тя стана национална програма. Общински 
съвет и комисията по „Здравеопазване“ не иска да спре програма, но сега 
условията са други. Държавата вече дава право на три опита на всяка двойка 
безплатно по здравна каса. Има ли смисъл общината да повтори тази 
програма? Ние според мен трябва да бъдем последователни, а именно да 
осигурим на тези жени забременели ин витро едно много по-качествено 
проследяване на бременността и една много по-качествена грижа за тези 
новородени бебета. Знаете ин витро бременността трябва по-често да се 
проследява, а бременността понякога е двуплодна, триплодна и изисква 
специални грижи към тези иначе хубавички, здрави деца. Затова предлагам, 
ако тези 100 хил. лв. има възможност да бъдат отпуснати от общината да 
бъдат разпределени правилно, а именно за закупуването на модерен ехограф 
за АГ отделението в болница „Св. Анна“, където безплатно да бъдат 
проследявани тези жени, а не да пътуват до центровете, където са 



забременели и една модерна неонатология в „Св. Анна“. Това ще покаже 
последователността на нашата програма. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Както е заложено по Вашето предложение. Д-р Митковски, 

заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Две предложения, едното по-скоро като подкрепа на това, което 

предложи Костадинов. Правилно е и това, което каза проф. Клисарова и д-р 
Цветков, че от тази година парите за националната програма „Ин витро“ са 
прехвърлени към националната здравна каса. Точно това ме притеснява мене. 
Знаейки как се отпускат пари след това от тази каса, за каквото и да е. 
Съжалявам, че го няма днеска д-р Бояджиев да ви каже какво се случва пред 
лекарските кабинети от нова година насам. Как така нареченото увеличение 
на направленията за специалисти се оказаха на половина орязани. Как парите 
от тази същата национална каса, разбира се пред регионалните каси за 
всякакъв вид изследвания се оказаха на половина орязани. Въпреки 
националната програма и отпуснатите средства аз съм съгласен с Костадинов, 
че е по-добре, поне това го доказахме през годините, когато функционираше 
общинската програма „Ин витро“, колко по-лесно се отпускат средства на 
нуждаещите се двойки. Освен това примера на други общини го има с техни 
общински програми въпреки националната програма. Така е в Стара Загора, 
така е в Русе, ако не се лъжа и в Търново. Така че моето предложение е да 
подкрепим това, което предлага Костадинов за общинска програма „Ин 
витро“, ако няма желаещи двойки още по-добре, но нека  ние тези пари да ги 
заложим. Аз съм сигурен, че много хора ще предпочетат тази програма, като 
по-лесно достъпна и по-опростена. Второто ми предложение е към функция 
„Култура“ – странно ми е, че не е заложено финансиране на един вече 
утвърден международен кино фестивал, като „София филм фест“, на който 
вече три години във Варна се провежда паралелно заедно с, съвместно заедно 
в София, което до сега е било 10 хил. лв., една сума на фона на това, което ви 
каза Такева за другите фестивали. Още повече такъв международен фестивал 
утвърден от преди две години с категоризация приближаваща го до 
фестивалите в Кан, Берлин, Москва, аз се чудя защо общината се оттегли 
точно от този фестивал. Моето предложение е да бъдат заложени отново 10 
хил. лв. за „София филм фест“.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Чутурков, след него г-н Костадинов.  



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имах въпрос към кмета, 

но смятам, че тъй като този въпрос касае бюджета, че е тук мястото да бъде 
зададен. Става въпрос за следното – през миналата година знаете, че започна 
да тече процес на ликвидация на общински дружества, чиято дейност, чиято 
функция беше прехвърлена към общински предприятия. Ще говоря по-
конкретно за „Общинска охранителна фирма“, която имаше и доклад на 
ликвидатора, разпродават се материални активи, но тези които се занимават с 
бизнес знаят, че при тази ситуация не са толкова важни активите, колкото 
бизнеса, който фактически се ликвидира. За какво става въпрос – сега вече 
мога да кажа, че над 420 обекта „СОТ“ бяха подарени на конкуриращи 
фирми. Обекти, които се охраняваха на общински дружества – „Градски 
транспорт“, „Пазари“, „Обреди“ и т.н., също бяха подарени на конкуриращи 
фирми. Както се казва, хората казват, че „събори къща, направи колиба“, но 
тази колиба още не е направена. Т.е. общинското предприятие, което 
трябваше да поеме дейността от 01.01. не е стартирало своята работа. Нито на 
комисията по „Структури“, нито комисията „Бюджет“, беше обсъждан щата 
на това предприятие, което трябваше да поеме охраната на общинските 
обекти. Общински обекти, които в момента се охраняват от фирми, в чиито 
договори е записано, че при възникването на такова общинско предприятие 
тяхната дейност се прекратява и се прехвърля на новото общинско 
предприятие. В „Общинска охранителна фирма“ бяха освободени над 100 
човека, дължат се и обезщетения, и общината като работодател смятам, че 
има ангажименти към тези хора, не само към тази фирма, но и към всички 
фирми, които бяха ликвидирани. И аз мисля, че в „Собственост и стопанство“ 
беше обсъждан въпроса какво ще се направи, защото тези хора които бяха 
ангажирани в тези общински дружества и които имат съответните лицензи и 
опит и т.н., да бъдат прехвърлени в новите общински предприятия. Но това за 
момента не се случва. Оня ден имах среща с една майка, която каза, че синът 
й е работил в „Общинска охранителна фирма“, по силата на обстоятелствата 
той се грижи за детето, което има и тя получава минимална пенсия, а сега се 
говори за май, юни и т.н., когато ще заработи това предприятие. Въпросът ми 
конкретно е – първо, има ли заложени средства в бюджета на община Варна 
за стартиране дейността на общинското предприятие „Охрана“. И второ, 
община Варна ще поеме ли ангажимента към служителите на „Общинска 
охранителна фирма“ и другите общински дружества, които са били 
ангажирани в тази дейност и да ги има в предвид при формирането на 
съставите на общинските предприятия.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Чутурков. Предстои да създадем работна група на 

днешното заседание по втория Ви въпрос. Г-н Костадинов, г-н Гуцанов след 
това.  

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

Едно допълнение само към това, което казах. Преди да предложа въобще 
предложението в първо комисията по „Финанси“, после така стана, че мина и 
през комисията по „Здравеопазване“, направих и разговор с колеги, които са 
запознати със ситуацията и от нашия колега д-р Янко Станев разбрах, че 
заради това, което каза и г-н Цветков, заради това, което каза и г-жа 
Клисарова, е наложена глоба на кмета в размер на 500 лв. за това, че 
извършва тази дейност въпреки, че това е държавно финансирана. Така. 
Добре. 500 лв. Така. Точно така, 500 лв. Натъртвам. Очевидно е, че в този, ако 
случай решим да бъдем буквояди и ако решим да спазваме буквата, а не духа 
на закона, трябва да кажем – да, няма да пускаме тази програма. Аз обаче 
задавам следващия въпрос –д-р Митковски го спомена, има такава програма 
да работи по модела на Варна впрочем наистина в много други общини. 
Стара Загора, Русе, Велико Търново и други по-малки. Как така за тях няма 
проблем, а за нас има проблем и тука ли ковем ние законите на страната, че 
си позволяваме такава пуританска чистота. Въпросът не е в това дали 
спазваме буквата, а духа на закона. Ако веднъж такава дори глоба е била 
наложена очевидно е, че държавата е направила жест. Защото въпреки, че 
действително там са заделени пари първо те не стигат, второ както казах и 
напомням пак, защото явно някои не са го чули – хората чакат и ще чакат с 
години, и ще чакат все повече и все повече. А нали се сещате, че една жена на 
33, като се е сетила че не става работата на 38 – 39 и т.н., вече на практика е 
невъзможно. Ако й кажат ела след три години какво правим? Затова много ви 
моля, айде да не бъдем запетайковци и буквояди, не сме в армията. Нека да го 
гласуваме. 100 хил. лв. са, няма да гръмне бюджета и да не се правим на 
интересни. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов, записал съм си, ще го подложа на гласуване. А що се 

отнася за примера с другите общини – не сме чели техните одити, може и там 
да е същата санкция. Проф. Джагаров.  

 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Аз искам да кажа, че това, което чух пак не беше отговор на моя 

въпрос. Аз питам, в общинския бюджет има ли достатъчно средства за 
осигуряване на функция „Образование“? Дадох пример с четиригодишните, 
но и шестгодишните също трябва да ходят на предучилищна възраст. Затова 
още веднъж искам да попитам – има ли достатъчно средства, т.е. места в 
детски градини, в училища, за започване на това ранно обучение? Това ми е 
въпроса. Някой ще поемели отговорността да каже, че има или че няма? И на 
г-н Славов – всеки май, юни, общинския съвет е атакуван за ходатайства за 
приемане на малки деца в детските градини. Т.е. това е според мен отговор за 
неготовността на общинския бюджет да поеме обучението от по-ранна 
възраст. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Поканихме ресорния заместник кмет, 

видях че дойде в залата за конкретен отговор по въпроса. Заповядайте г-жо 
Попстефанова.       

 
Калина ПОПСТЕФАНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Първия въпрос, който чух беше за готовността за петгодишните – 
отговора е „да“. Както през изминалата година, 2012 г. бяха осигурени места 
за петгодишните, така и за следващата година – петгодишните деца ще бъдат 
приети. В бюджета са предвидени средства, подадени са съответните данни 
до министерството, за да може да се осигури субсидията. Във всеки момент, 
може би до края на месеца ние ще имаме вече конкретната информация от 
училищата за това колко деца в училищата ще могат да бъдат приети. 
Готовността за четиригодишните естествено нямаме все още, имаме 
затруднения. И по втория въпрос – що се отнася за привилегиите, вие ще 
гласувате и правилата, ние сме ги предложили, отпадат всички привилегии. 
Аз мисля, че в XXI-ви век и в Европа това е правилното поведение. Не можем 
да имаме привилегии според личността, спрямо личността и социалното 
положение в никакъв случай. Това не го допуска и Конституцията. Вярно, че 
имаме проблеми и в сферата на „Здравеопазването“, в сферата на 
„Образованието“ – там бяха и предимствата, но аз мисля, че нашите лекари не 
заминават от Варна и България, заради това, че няма място в детската 
градина. Не е сериозно това. И тъй като и гражданите искат справедливост, 
това изисква справедливостта. Всички да имат еднакъв достъп и в еднаква 
степен да бъдат лишени. Няма как да го направим. Проблема не е там. 
Проблемът е, че местата не достигат. И все още ние водим тази битка. През 



тази година правим всичко възможно да осигурим допълнителни места. Това 
мога да отговоря за сега. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
…………………… 
 
Калина ПОПСТЕФАНОВА 
Не. Осигурени са пет и шестгодишните, са осигурени. 

Четиригодишните казах не можем да кажем … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
…………………… 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на заместник – кмета. Виждам … Благодаря на г-жа 

Попстефанова. Виждам председателя на комисията по „Образование“, след 
него на комисията по „Култура“. … 

 
Славчо СЛАВОВ 
Извинявам се много, аз искам да допълня г-жа Попстефанова, че за 

четиригодишните тепърва ние се готвим, защото в момента нито закона ни 
задължава, за да имаме тази готовност, заради това и закона се предвижда 
един транш от две – три години, за да можем ние наистина да се подготвим за 
четиригодишните. А що се касае до подготовката за детски градини – аз го 
споменах преди малко, че имаме преведени четири милиона, за които има в 
момента изградена система за проектиране, за строителство и т.н. Само 
чакаме процедурата, за да започнат те да строят тези детски градини. 
Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-жа Димова, да се готви г-н Гуцанов.  
 
Даниела ДИМОВА 
Скъпи колеги, бих искала да взема отношение, не да дам отговор, тъй 

като не принадлежа към администрацията нали. Но да взема отношение към 
въпроса, който постави г-жа Такева – наистина на последната комисия по 
„Култура“ обсъждахме този въпрос с фестивалите  и с навременния отчет на 
разходваните средства, но искам да припомня, че в началото на есенния 
политически сезон от комисията по „Култура“ беше изискан такъв отчет за 
деветмесечието и той беше представен от дирекцията. Мисля, че не знам, г-



жа Такева беше ли, не беше ли на тази комисия. А конкретно за фестивал 
„Варненско лято“ искам на вниманието на съветниците да кажа, че това е 
нашия най-стар фестивал – 86-годишен, тази година ще е 87-то издание. И за 
сравнение този бюджет може да ви изглежда така фрапантен, но съвсем не е 
такъв. Последните три години той не е мръднал, а в съседна например 
Македония подобен фестивал струва 2 млн. евро на данъкоплатеца. Така че 
разбира те с какви минимализирани мащаби работим, но съм „за“ 
навременните отчети и разчитам – виждам тук директора на дирекцията, в 
законовия срок да представи пълен финансов план. Да, ако г-жа Димитрова 
нещо иска да каже, това е от мен. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Тя подаде информация, че са готови. После ще се запознава, 

който има интерес. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми варненци. Групата не 

излязохме от залата в знак на уважение и отношение към хората, които са 
работили бюджета, тъй като това е наистина една много сложна, трудна, 
дълга работа, за да се стигне до комисии и от там до заседание на общинския 
съвет. Не можем да подкрепим бюджет, за който няма изнесен предварително 
отчета. Много прост пример. Вие когато си правите бюджета на вашето 
семейство знаете ли какво сте разходвали през предходната година? Кой 
може да си направи бюджет, когато предварително няма разходите и отчета 
на предходна година? Всичко може, естествено. Няма нещо, което да не 
може. Но и последствията и резултатите от такива действия са ясни какво се 
случва. Бюджет се прави не само чрез данъците, които се взимат от хората, не 
само от парите, които идват от държавата, като субсидия, не само от местните 
данъци, такси, кредити – няма нищо лошо, че се взимат. Но той зависи и от 
цялата икономическа обстановка и ситуация в държавата и в града. Каква е 
икономическата обстановка във Варна и защо бюджетът вместо да върви 
нагоре от това, което бяхме постигнали преди няколко години падна надолу, 
сега се вдига благодарение на заемите, които се взимат, отново е обаче под 
това, което сме стигнали. Защото няма тази среда, която е необходима и аз 
силно се надявам, че този общински съвет ще създаде една друга 
икономическа среда, до колкото това е в неговите възможности. И по друг 
начин ще се развият нещата в града ни. Това е най-важната функция на 
общинския съвет. Да създава други предпоставки за развитието на града. И от 
там и бюджетите ще бъдат различни. Затова няма как да подкрепим този 



бюджет с цялото уважение. Седяхме в залата и слушахме. Уважихме труда, 
но просто няма да участваме в гласуването. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Хем ще 

се постарая да бъда кратък, хем искам да кажа защо ще гласувам за бюджета. 
Първо, за отчета – причината е известна, не е оправдание, но реалния отчет и 
миналата година беше сложен, тъй като в последните моменти получаваме 
изравняването от София. Все още не сме го получили. Но можем да видим 
няколко неща, едното от които е най-важното – ако се изпълнява приходната 
част на бюджета последните три години това е гаранция, че нашите 
финансисти са добри. Много добри финансисти. Това е гаранция, че имаме 
правилни прогнози, имаме правилно изпълнение, имаме правилни анализи. В 
тука пред мен са и трите бюджета и в трите имаме изпълнение на това, което 
сме заложили като стойности. Това е една причина да подкрепя бюджета. 
Разбира се, ако се харчи повече от колкото имаме, отколкото получаваме, то 
тогава си е жив популизъм. Затова няма да коментирам нито едно от 
конкретните изказвания, които ми звучат по този начин, защото бих обидил 
някой колега, който съвсем искрено го предлага. Но от финансова гледна 
точка да изхарчиш 100 хил. лв. повече от колкото ще получиш, си е 
популизъм. Няколко пъти сме раздували бюджета в тази посока, става въпрос 
за макрорамката, няма да говоря за подробностите и разбира се това е 
дебалансирало след това цялата ни система, за да може пак финансистите с 
огромни усилия да докараме нещата до там или да актуализираме бюджетите. 
Аз ще подкрепя този бюджет и поради няколко много сериозни основания, 
едно от което г-н Гуцанов каза преди мене. Да, всеки един бюджет на община 
Варна и може би всяка година го казвам в продължение на последните 12 
години, има една основна функция – освен фискалната част, т.е. фиска, 
финансовата част, бюджета е икономически инструмент. И този 
икономически инструмент е предимно в сферата на подобряването на 
средата, на условията за развитието на дребния и средния бизнес. Това са 
едни пари, които влизат във Варна, които увеличават потреблението или 
увеличават бизнеса, но до каква степен и до колко тези пари са регулирани и 
те водят до повишаване на инвестиционния климат, до подобряването на 
инвестиционния климат, и по-нататъка тези проекти спомагат за по-
нататъшни икономически ефекти, това вече всеки сам може да си отговори на 
въпроса. За мен има такива проекти, има и такива, които нямат такъв ефект. 



Но тогава мога да кажа, че това пък е възможно с икономически ефект, е 
възможно само когато има стъпка по стъпка се върви в тази посока, действие 
след действие, и само тогава когато има и социален, по социалната тема и по 
икономическата тема консенсус между всички. Тогава народа, варненци 
приемат – да, ще правим примерно в началото на града, за да могат да идват 
туристи, г-н Портних го каза, паркинги с около 400 – 500 места за автобуси, 
да могат да идват туристи. Да, ама трябва да има консенсус, защото ние тука 
за едно училище в Аспарухово се избихме, за финансирането му. За да не 
бъда дългосрочен няма да говоря за залегналите неща, като „Здравеопазване“, 
като „Образование“, за проценти в тях. Всички тука са много така образовани 
в тази посока. Аз ще кажа, че в този бюджет ще го гласувам заедно с групата 
СДС, да, защото цифрите, събираемостта при непроменени данъци и такси, а 
те цифрите никога не лъжат. За разлика от всичко останало цифрата стои там 
и си е цифра. Тези цифри, езика на тези цифри е истински и той ме убеждава, 
че няма по-добро предложение за бюджета. Няма алтернатива. Даже не чух 
частична алтернатива. Аз не приемам, че някои предложения на колегите, 
част от които са хубави, са алтернатива. Те са секторни малки допълнения и 
изменения. Но не са алтернативи. Всеки има право да го подкрепи или да не 
го подкрепи, но аз смятам, че подкрепата на бюджета от страна на мен и на 
групата е и подкрепа за европроектите. Защото ние се движим по едно много, 
по един много тънък бръснач. Освен собственото ни участие в европроектите, 
което кредитираме чрез ФЛАГ и други инструменти, ние би трябвало да сме 
наясно, че при тежка сфера, тежка ситуация в Общински съвет, невъзможност 
да се изпълняват ангажиментите по европроектите може да се наложи да 
платят варненци, т.е. цяла Варна да плати цената в частичен размер или в 
пълен размер на всички пари, които ние смятаме да вземем от европроектите. 
240 млн. минимум, 347 млн. максимум, зависи. Ето затова ще подкрепим този 
бюджет. Що се отнася до г-н Костадинов, имах в предвид наложените глоби 
по различните одити за двойно финансиране. В случая държавата няма да се 
разсърди, защото видях чрез здравната каса финансира вашия, ин витрото – 
да го наречем популярно, и няма да се разсърди, но аз знам какво ще стане. 
Тези средства, които в момента са определени примерно за други социални 
дейности или дейности в „Здравеопазването“, държавата просто няма да го 
преведе. В това се подписвам с две ръце, защото все пак доста години съм 
тука. Уважаеми г-н председател, бюджета не е на никой в тази зала. Бюджета 
е на варненци. Той не представлява този топ с хартия или електронни 
носители. Той представлява едно живо сърце. Той представлява един жив 
организъм. Радвам се, че днес го приемаме. Правим усилие да го приемем и 
смятам, че нашия дълг пред варненци е да го изпълним. Благодаря.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Не виждам други така желаещи за изказвания. 

Въпрос към г-н Костадинов – след изказванията на проф. Клисарова и на 
другите колеги, остава ли Вашето предложение да го подложа на гласуване? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е ми аз си поддържам предложението, така че … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, припомням. Г-н Костадинов направи предложение независимо 

от националното финансиране програмата „Ин витро“ в размер на 100 хил. 
лв. да остане. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да добавя, ако някой е забравил, че предлагам не раздуване на 

бюджета, а от функцията, която е за кучкарника грубо казано … 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
То иначе няма как да стане. Вие посочихте от къде да бъдат взети 

средствата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно за това си взех думата, за да припомня, че става дума за 

пренасочване от едната към другата дейност.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Като средствата бъдат взети от средствата предвидени за общинския 

приют за безстопанствени кучета. Това е предложението на г-н Костадинов. 
Достатъчно дискусии бяха по него, който е съгласен с предложението на г-н 
Костадинов да влезе и да залегне в бюджета на общината, ще го помоля да 
изрази своя вот.  

 
Резултати от гласуването: за – 4; против - 9; въздържали се – 20, 

предложението не се приема. 
 
Имаме още едно предложение. То е от д-р Митковски и касае във 

функцията „Култура“ да бъдат предвидени средства за фестивала „София 
филм фест“ в размер на 10 хил. лв. Само да припомним от къде предвиждате 
да бъдат взети парите. Такова е изискването. От къде? .. Не знам така да е 



възможно. .. Колеги, предложението на д-р Митковски за въпросния фестивал 
в 10 хил. лв. с въпрос от къде да бъдат взети средствата – отговор, чрез 
преразпределение. Това ми казват, това ви казвам. .. Давам възможност да 
изразите своя вот по така направеното предложение на д-р Митковски.  

 
Резултати от гласуването: за – 2; против - 6; въздържали се – 26, 

предложението не се приема. 
 
Възможността, която ще ви предоставя след малко, това е да гласуваме 

приемането на бюджета на община Варна за 2013 г. по приходи и разходи, и 
специалните решения към него, както и приложенията към него. По начина, 
по който бяха изчетени от председателя на комисията по „Финанси и 
бюджет“. .. Ще ви отговорят след това. Ще дадем. .. Питах. Колеги, има ли 
други мнения и съображения, тъй като сме в режим на гласуване? Не виждам. 
На въпросите към администрацията ще ви бъдат давани отговори. Давам 
възможност да гласуваме приемането на бюджета на община Варна за 2013 г. 
по приходи и разходи, приложения към него и специалните решения. Ще ви 
помоля така, както са изчетени от комисията по „Финанси и бюджет“, ще ви 
помоля да изразите своя вот.   

  
Резултати от гласуването: за – 33; против - 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Г-н Портних, продължаваме. 
 
Иван ПОРТНИХ 
И аз се присъединявам към благодарностите към всички колеги, които 

изключително отговорно подходиха в работата и в изготвянето на бюджета, и 
след това в работата по ресорните комисии. Надявам се, че този бюджет в 
съчетание с европейските средства, които ще усвоим през тази година ще 
дадат една наистина добра основа за развитието на Варна през 2013 г. 

Уважаеми колеги, продължаваме нататък с дневния ред. Зачитам проект 
за решение: 

 
829-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна изменя свое решение № 1141-25/13/18.02.2009 г., във връзка с 
прехвърляне функциите по изготвяне на списъци и раздаване на картите от 
една на друга организация и промяна броя на правоимащите от 90 на 100 бр., 
като решението придобива следния вид:  



Общински съвет – Варна дава съгласие на сдружение в обществена 
полза Фондация „Радост за нашите деца”, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик”, бл. 29, вх. А, вписано в 
регистъра на ЮЛНЦ под № 20041013008, да бъдат отпуснати безплатни карти 
за градския транспорт по една линия на 100 бр. правоимащи деца  и 100 бр. 
за техните придружители. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения? .. Колеги, след като нямате мнения и 

съображения, давам възможност да гласувате отпускането на 100 бр. карти за 
дете и 100 бр. за придружител, както го изчете председателя на комисията. 
Ще ви помоля да изразите своя вот.                                                                          

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващия проект за решение: 
 
830-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна  дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
8 800 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/ за проект, изработка и монтиране 
на дърворезбован иконостас за храм „Света Марина”, СО „Пчелина”, гр. 
Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 
г., дейност „Международни и местни културни прояви”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения колеги, да бъдат отпуснати средства за 

храма „Св. Марина“ в с.о. „Пчелина“, гр. Варна. Не виждам. Ще ви дам 
възможност да изразите своя вот. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващия проект за решение: 
 
831-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на община Варна с изх. № РД13003005ВН/05.02.2013г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставено дизелово гориво за 
отопление на Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна 
сграда и сцена „Филиал”, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и 
конгресен център, както следва: 

• За основната сграда и сцена на Театрално-музикален 
продуцентски център – Варна за месеците: 

Януари, февруари, март и април 2013 г.  - 20 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.   - 20 000 литра 
• За сцена „Филиал” за месеците: 
Януари, февруари, март, април 2013 г.   – 10 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.   – 10 000 литра 
 
• За Държавен куклен театър – Варна за месеците: 
Февруари, март, април 2013 г.                  –  8 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.     – 8 000 литра 
• Фестивален и конгресен център  
   За есенно – зимния сезон 2012/2013 г.     – 13 000 литра 
                                                      Всичко:     89 000 литра 
Средствата в размер на 201 140 лв. /двеста и една хиляди сто и 

четиридесет лева/ да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 г. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения? Г-жа Такева, заповядайте. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Мнение, малко всяка година едно и също. Миналата година по 

отношение на Двореца на културата и спорта казах това, сега си позволявам 
да го кажа и по отношение на спомагането ни съответно на Кукления театър, 
на ТМПЦ, на основна сцена, на „Филиал“, съответно и на „Българан“. Тъй 
като „Българан“ е частен театър, съответно другите институции, които 
подпомагаме в момента с държавни, нямам нищо против. Аз също смятам, че 
варненци трябва да стават съпричастни с културата на топли, а не на студени 
зали. Но идеята ми е следната – нека пак да подскажа на администрацията и 
тя да намери начин, по който този тип институции да връщат макар и чрез 



безплатни билети услугата, която им правим, за да може тези безплатни 
билети да ги разпределяме по социално слаби граждани, които имат такава 
необходимост, пак през социалната дирекция на общината. Благодаря на 
администрацията, че този път ще обърне внимание, макар и година по-късно 
на това мое искане. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, лъха сериозен оптимизъм. Имате ли други мнения и 

съображения колеги? Не виждам. Давам възможност да изразите своя вот. .. 
Колегите пред зала да заемат местата си.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
 
832-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
10 000 лв. /десет хиляди лева/ за гориво за  Театър „Българан”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Не виждам. Давам възможност да 

изразите своя вот.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
 
833-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 12 от ЗМСМА и по 

предложение на предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002369ВН/29.01.2013 г., Общински съвет -  Варна: 

• Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 



референтен №BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен 
подвижен състав на градския транспорт” по приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна среда 
2007 – 2013 год.” и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ 
от Бюджета  на община Варна да се осигуряват средствата, необходими за 
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди същите 
да бъдат възстановени от ОПОС. Конкретният размер на средствата да бъде 
предвиждан съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова 
помощ времеви график за изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на 
община Варна за съответната финансова година. 

• Дава принципно съгласие, при спазване на съответните нормативни 
изисквания, собственият принос на община Варна в размера определен в 
договора за безвъзмездна финансова помощ, както и на недопустимите 
разходи, присъщи и необходими (ако има такива) за реализацията на 
проектно предложение по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/13/1.50/01/35 
„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване 
на екологичен подвижен състав на градския транспорт” по приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна среда 
2007 – 2013 год”, да бъдат финансирани от бюджета на община Варна и/или 
Фонд ФЛАГ и/или банка/финансова институция за времето на изпълнение на 
проекта.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли съображения тук колеги? Не виждам. Ще ви помоля да 

гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
 
834-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД13002478ВН/30.01.2013 



г., Общински съвет – Варна дава съгласие на основание подписания договор 
№ BG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на 
Варна” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Регионално развитие“ 2007 -2013 г. да се осигурят заемообразно средства в 
размер на 134 562,07 лв. /сто тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и 
два лева и седем ст./ от Бюджета на община Варна за 2013 г. необходими за 
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, същите ще 
бъдат възстановени след първото авансово плащане от Договарящия орган. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения, съображения колеги? Няма. Ще ви помоля да гласувате.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващата седма точка аз бих предложил да бъде 

оттеглена за допрецизиране, тъй като виждайки цифрите и разсъждавайки над 
тях, изглежда че е целесъобразно да се огледат още един път и да бъде 
зонирането, което за мен е необходимо – предвидено. Така че предлагам тази 
точка да бъде оттегляна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, председателя на комисията предлага точка седма от дневния 

ред на точката по финанси да бъде оттеглена за ново разглеждане, обсъждане, 
внасяне на яснота и конкретност в предложението за кои паркинги се отнася 
това предложение и на следващата сесия то да бъде гледано отново. Така че 
подлагам на гласуване предложението на председателя на комисията, точката 
да бъде оттеглена от дневния ред. Ще ви помоля да гласувате.  

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

предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, следващ проект за решение: 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение Кмета на община Варна … 

Тука всъщност чисто процедурно, защото те са две решения … 
Уважаеми колеги: 
 
836-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор  и по предложение на Кмета на 
община Варна с изх. № ОС12001828ВН-001ВН/19.12.2012г., Общински съвет 
– Варна съгласува Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен 
одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен план за одитните 
ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2013 г., съгласно приложение 
към настоящото решение.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
 
837-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, 

ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
12017646ВН-001ВН/10.01.2013 г., Общински съвет – Варна решава: 

• Да бъде утвърдена нова структура на ОП „Зоопарк-СЦ” – Варна 
като се увеличи числеността от 19 на 22 щатни бройки, считано от 
01.03.2013г., съгласно приложение към настоящото решение. 

• Да се увеличи числеността на ОП „Зоопарк-СЦ” – Варна с 3 /три/ 
щатни бройки, както следва: 

•  Работник – зоопарк – код по НКПД 51641011 – 2 /две/ щатни бройки; 
•  Работник – озеленяване – код по НКПД 92140015 – 1 /една/ щатна 

бройка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 
 



Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 

 
Следващото. 
 
Иван ПОРТНИХ 
 
838-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка на свое решение № 787-2/14/19.12.2012 г. и решението 
придобива следния вид 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 33 900 лв. без включен ДДС за съвместен медиен проект 
„Зала Пленарна“ на Дарик радио и Общински съвет – Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
 
835-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение Кмета на община Варна с изх. № РД13001993ВН/25.01.2013 г., 
Общински съвет – Варна: 

•  допълва чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна с нова 
ал. 4, както следва:  

„/4/ За ползване на услуга получаване на храна в детски кухни на 
община Варна, гражданите заплащат такса определена в Приложение 1 от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Варна. 

•  Допълва чл. 34 към приложение І от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна с нова ал. 4, както следва:  



  „/4/ За ползване на услуга за получаване на храна в детските кухни на 
община Варна гражданите заплащат 1,20 лв./ден.” 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 62, ал. 2 от 

АПК и по предложение от Кмета на община Варна с изх. № 
РД12018431ВН/05.12.2012 г., Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка на свое решение № 783-2/14/19.12.2012 г., като 
премахва в частта на териториите, определени като пета зона текста: „кв. 
Галата” и решението придобива следния вид, според предложението, което 
имате размножено в материалите. 

839-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с  
чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка на свое решение № 783-2/14/19.12.2012 г., като премахва 
в частта на териториите, определени като пета зона текста: „кв. Галата” и 
решението придобива следния вид: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  
чл. 6, т. 7 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси 
(Предишна ал.6 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) и по 
предложение от Кмета на община Варна с изх. № РД12018431ВН/05.12.2012 
г., Общински съвет – Варна определя границите на зоните в населените места 
и категориите на вилните зони на територията на община Варна, както 
следва: 

ПЪРВА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 1 – ви, 2 – ри, 3 – ти, 4 – ти, 6 – ти, 7 – 

ми, 8 – ми, 10 – ти и 18 – ти – територията между: бул. ,,Цар Освободител”, 
бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Царевец”, ул. ,,Братя Бъкстон”, ул. ,,Битоля”, ул. 
,,Пирин”, ул.,,Дрин”, ул. ,,Кракра”, бул. ,,Христо Ботев”; 

Приморски парк – територията от Морска гара до сп. Почивка. 
ВТОРА ЗОНА: 



Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 9 – ти, 13 
– ти, 14 – ти, 15 – ти (част); 5 – ти, 17 – ти, 19 – ти, 20 – ти – територията 
между бул. ,,Царевец”, бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Васил Левски”, ул. ,,Ян 
Палах”, ул. ,,Струга”, бул. ,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Георги Пеячевич”, ул. 
,,Свобода”, ул. ,,Доброволци”, ул. ,,Кракра”, ул. ,,Иван Рилски”, ул. ,,Тодор 
Влайков”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. ,,Девня”, бул. ,,Христо Ботев”, ул. 
,,Кракра”, ул. ,,Дрин”, ул. ,,Пирин”, ул. ,,Битоля”, ул. ,,Братя Бъкстон”; 

Приморски парк – територията от ,,Почивка” до ,,Траката”, м. 
„Евксиноград” и с.о. „Долна Трака” 

Териториите на курортните комплекси: 
1. К.К. „Златни пясъци“ 
1.1.Компактната част е с граници: 
- от запад – път I – 9 (Варна – Балчик) 
- от юг – гора, път IV – 90023 към Варна и КК „Ривиера“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от север – северната граница на складова база на „Златни пясъци“ АД 
1.2.Обособените части са както следва: 
 - Къмпинг „Панорама“ (извън землището на Варна)  
          - Aтракционен комплекс „Кукери“, къмпинг „Златни пясъци“ 
 - Стопанско – административен комплекс 
 - Водоснабдителен комплекс „Златни пясъци“ 
 - Атракционен комплекс „Меча поляна“ 
 - Атракционен комплекс „Каракачански стан“ 
 - Атракционен комплекс „Горски кът“ – „Колибите“ 
 - Атракционен комплекс“Конен пикник“ 
 - Комплекс с магазин и паркинг 
 
2. КК „Ривиера“ с граници: 
- от север – К.К. „Златни пясъци“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Чайка“ 
- от запад – К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Чайка“ 
 
3. К.К. „Чайка“ с граници: 
- от север – м. ”Баба Алино”, К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Ривиера“ 
- от изток – К.К. „Ривиера“ и акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Слънчев ден“ 
- от запад – СО „Ален мак“ и м. ”Баба Алино” 
 
4. К.К. „Слънчев ден“ с граници: 



- от север – К.К. „Чайка“ и СО „Ален мак“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Св. Св. Константин и Елена“  
- от запад – път I-9 (Варна – Балчик) 
 
5. К.К. „Св. Св. Константин и Елена“ с граници: 
- от север – КК „Слънчев ден“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – резиденция „Евксиноград“ 
- от запад – I – 9 (Варна – Балчик) 
ТРЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 15 – ти 

(част), 16 – ти , 23 – ти, 24 – ти, 25 – ти, 26 – ти, ж.к. „Младост” – територията 
между: ул. „Девня”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. „Тодор Влайков”, ул. „Иван 
Рилски”, ул. ,,Кракра”, ул. „Доброволци”, ул. „Свобода”, ул. „Георги 
Пеячевич”, бул. „Вл. Варненчик”, ул. „Струга”, ул. „Ян Палах”, бул. „Васил 
Левски”, бул. ,,Осми приморски полк”, бул. ,,Христо Смирненски”, бул. ,,Цар 
Освободител”, ул. ,,Ян Хуняди”, бул. ,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Акад. Иван 
Корчатов”. 

ж.к. ,,Изгрев”, ж.к. ,,Бриз”, ж.к. ”Свети Никола”, 21 – ти микрорайон, 
Западна промишлена зона, Южна промишлена зона, кв. ,,Аспарухово” – 
територията между : ул. ,,Мур”, ул. ,,Средец”, ул. ,,Лайош Кошут”, ул. 
,,Нишава”, ул. ,,Георги Стаматов”, ул. ,,Първи май”, ул. ,,Мара Тасева”, ул. 
,,Народни Будители”,  

ЧЕТВЪРТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: м-ст „Прибой” – кв. „Аспарухово”, кв. 

„Галата”, ж.к. „Възраждане”, кв. „Аспарухово” – останалата територия, 
която не е включена в трета зона, кв. „Виница”. 

ПЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: ж.к. „Владислав Варненчик” и 

териториите на всички бивши селищни образования (част от урбанизираните 
територии според Общия устройствен план (ОУП) на община Варна.) 

I КАТЕГОРИЯ ВИЛНА ЗОНА 
Всички вилни зони на територията на община Варна съгласно ОУП. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Виждам г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Това е все пак една крачка напред, че се премахва кв. Галата, но 

предложението, което бях отправил беше изцяло да отпаднат и Евксиноград, 
и „Долна трака“, и „Прибой“, и кв. Аспарухово, и кв. Галата. В крайна сметка, 
когато правим нещо нека да го направим като хората. Има ли инфраструктура 
в тези райони? Има ли нещо, което ни кара да бъдат повишени данъците в 
тези пет района на Варна? Подземна, надземна, озеленяване, кое се е случило 
там? А колко от хората там са си направили собствени трафопостове, 
собствено ел. захранване, собствено водоснабдяване, собствена канализация? 
Извинявайте, ама нека да сме обективни. Те може да са на по-добри места за 
живеене в града, но пък общината какви средства е вложила там? Смисълът 
на този Общински съвет е да има справедливост. Ако имат нужната 
инфраструктура и да, наистина са на по-хубаво места – да, да бъдат в друга 
зона, да имат по-големи данъци. Защото чрез зоната става въпрос за данъци 
нали? Всички сме наясно за какво говорим. Ако някой не е наясно .. За това 
иде реч. Променили се зоната, скачат и данъците. Затова аз моля да бъдат 
изключени и „Прибой“, и Евксиноград, и „Долна трака“, Аспарухово, кв. 
Галата. Така, както беше вкарано предния път да бъде отменено изцяло 
решението, а не само една малка част от него. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-жа Софрониева. Докато тя заема мястото си 

да се готви г-н Костадинов. След точката по „Финанси“ думата поиска г-н 
кмета, така че постъпило е ново искане. Така че ще ви помоля да .. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз гледах предложението на г-н Гуцанов към комисията по „Финанси и 

бюджет“ и не разбрах точните мотиви за това предложение. Затова, тъй като 
имаше и предходно гласуване на миналия Общински съвет и не ми стана 
ясно, поради каква причина той иска отмяна изцяло на решението. Дали там 
няма канализация – да, няма. Дали има добра инфраструктура – да, няма. Но 
ако на някой не е ясно с колко ще се вдигнат данъците и това дали се 
приспада или не, аз мисля че най-правилния човек, който може да го обясни в 
залата е г-н Филипов. Нека да му дадем думата да обясни. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Костадинов, да се готви г-н Филипов, Иво Филипов. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз няма да взема отношение по въпроса, който г-н Гуцанов постави, но 

ще направя един допълнителен щрих към него. Става дума за това, че има 
части от общината, където хората плащат данъци, имат издадени нотариални 
актове, а по нищо не се различава техния статут от живущите в останалите 
територии на общината и на града, урбанизираните градски територии, но 
забележете – не могат да си направят адресна регистрация и там. Става дума 
за „Златни пясъци“. През последните 10 год. там знаете има страхотно 
презастрояване, вече много хора живеят там, плащат такса смет, плащат си 
всички местни данъци, но не могат да се регистрират да живеят. И се 
получава така, че те се принуждават да пишат някакви адреси из града. Тук 
има хора такива присъстващи между другото, държа да кажа че аз не съм от 
тях, защото живея в „Кайсиева градина“. Така че това е също един много 
сериозен проблем, който веднъж вече е поставян от нас пред общината, преди 
три години ако не се лъжа и започна едно прехвърляне на топката между 
общината, район „Приморски“, общината, район „Приморски – накрая нищо 
не се получи. Така че това също е важен въпрос, който следва да бъде 
коригиран. Не е редно да плащаш данъци, а да не можеш да се регистрираш в 
жилището, в което живееш, за което плащаш данъци. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Иво Филипов в залата ли е? Ние за ваша информация 

проведохме среща с гражданите и те получиха информация с колко ще им 
бъдат увеличени данъците. Заповядай, Филипов. 

 
Иво ФИЛИПОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. Искам да 

обясня това, което обясних много пъти – как точно зоните променят 
данъчната оценка и от там самите данъци на хората и такса битови отпадъци. 
Конкретно за местност Евксиноград данъците ще бъдат повишени след 
прилагане на зона втора градска с 15,46 %. Това са едни коефициенти, които 
са определяни от Министерски съвет и Варна е поставен на второ място след 
София. Коефициента за втора зона е 70,2, коефициент за местоположение. 
Вилна първа категория - коефициента е 60,8. В тази подредба, която е 
направена по закона от Министерски съвет, както казах Варна е на второ 
място, след нас е Бургас, Стара Загора и Пловдив. Малко предистория за 
самите, за самото зониране. В началото на 2012 г. е получено предложение от 
кмета на район „Приморски“ за допълване на заповед от далечната 98 год. на 
кмета на община Варна. След извършен анализ от дирекция „Местни данъци“ 
на съществуващи партиди на имоти в бившите селищни образувания се 



установиха съществени разлики на данъчната оценка по сходни по 
квадратура и местоположение парцели. Това се дължи на различните видове 
заверки поставени от районните кметства. От първа вилна категория до извън 
строителни граници. Като различията в миналогодишните данъци на хората 
са около два пъти. Беше сформирана група, работна група с участието на 
специалисти по архитектура от община Варна и специалисти по Закона за 
устройство на територията от всички районни кметства. Бяха предоставени 
техните предложение. Да припомня, че новия общ устройствен план на 
община Варна е приет със заповед от 03.09.2012 г. и всички селищни 
образувания стават урбанизирани зони. Това дава основание на всички 
селищни образувания да бъдат включени и зонирани. Предложението, което 
вие приехте на ваше заседание, да не го чета цялото – зоните на град Варна 
остават абсолютно същите. Териториите, които се предлагат към града, 
селищните образувания в по-голямата си част минават към пета зона, която е 
последна. Коефициента на местоположение на пета зона е 28,1. 
Предложението в комисията по „Финанси и бюджет“ на уважаемите 
общински съветници беше местност Евксиноград и „Долна трака“ да бъдат 
включени във втора градска, във втора зона. Курортните комплекси също 
бяха определени, като втора зона. Обяснявах много пъти на, даже имах 
среща, излизах пред хората и им обясних, че коефициент за местоположение 
данъчната оценка се определя, като размер на недвижим имот и има вътре 
коефициенти. Има си коефициент за местоположение, има си коефициент за 
инфраструктура, има си коефициент за …, коефициент за индивидуални 
характеристики, коефициент за височина. Когато си попълват декларациите 
гражданите всички тези коефициенти ги отразяват, като описват около имота 
има ли канализация, има ли път, в имота вътре има ли вода и колкото по-
малко от тези коефициенти за инфраструктура в тези квадратчета не са 
задраскани така да кажем, толкова данъчната оценка се променя надолу. 
Когато имаме имот, който е по някаква причина в тези селищни образувания 
описан в строителни граници коефициента от 23,4, след като мине във втора 
зона става 70,2. Направен анализ на дирекция „Местни данъци“ се установи, 
че повечето от зоните, вилите които се намират в Евксиноград и „Долна 
трака“ са в категория първа вилна. Затова техните данъци ще бъдат повишени 
с 15,46 %. Когато имаме имот, който е попаднал в строителни граници 
коефициента за местоположение е 25,7. Когато този същия имот се 
категоризира във втора зона повишението на данъка ще бъде със 173 %. 
Говорим за данъци от порядъка на 20 – 30 лв., които са плащали нашите 
уважаеми съграждани в продължение на дълги години. Със зонирането 
всички ще плащат еднакво съгласно зоната, в която са попаднали. Давам 
веднага един пример – местност Евксиноград, 1000 кв. м. земя, плюс 54 кв. м. 



сграда – това е действителна партида извадена от нашия информационен 
масив. До момента разположение спрямо строителните граници е попаднала 
във вилна зона първа категория. За 2012 г. данъка недвижим имот на този 
имот е 117 лв., такса битови отпадъци – 58 лв. 2013 г. след въвеждане на 
зоните, които вече са въведени и уважаемите граждани на Варна могат да си 
плащат данъците от понеделник. Същия този имот става 135 лв. данък 
недвижими имоти и такса битови отпадъци – 67 лв. Или увеличението е с 9 
лв. за такса битови отпадъци, 18 лв. данък недвижими имоти. Ще си позволя 
да дам още един пример също в местност Евксиноград, казах това е в 
изключенията – парцел 660 кв. м., 140 кв. м. застроена площ, който до този 
момент се е намирал в строителни граници. Същия този парцел е заплащал 
данък недвижими имоти в размер на 98 лв., такса битови отпадъци – 49 лв. 
Попадайки във втора зона данък недвижими имоти става 269 лв., такса 
битови отпадъци – 134 лв. И само искам да припомня – кв. Галата не се 
изважда от това, а просто техническата грешка, която е описана става във 
зона четвърта, както беше решено от общинския съвет.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че г-н Филипов беше достатъчно ясен. Това беше разяснено и на 

срещата с гражданите, и техния инициативен комитет. Г-н Гуцанов, след това 
г-н Георгиев. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря на г-н Филипов за разясняването. Само преди 15 мин. се каза, 

че не се повишават данъците на Варна. Повишават ли се или не се 
повишават? Повишават се. Г-н Филипов, дали се зонира и чрез зониране 
става повишаване на данъците или чрез вдигане на данъците, няма значение. 
И много Ви моля, недейте да заблуждавате общинския съвет, ако искате да 
има повишаване на данъците – да, да се каже. Мнозинството иска да се 
вдигнат данъците и да си отстояват тази позиция. Това също е позиция. Но не 
и да се заблуждава общинския съвет или пък гражданите на Варна. Така че 
много ви моля. Когато има нужната инфраструктура, нужните дадености това 
да се направи, ако трябва дори с ясно повишаване на данъците. Какво е 
направено в тези райони? Добре, че агитките излязоха на тези, които ги бяха 
вкарали след като им платиха, че иначе сега нямаше и туй да можем да си 
кажем.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако имате нещо съществено, ако не – да гласуваме нещата. Г-н 

Владимир Тонев, след това Станислав … 



 
Станислав ИВАНОВ 
Мога ли, искам да взема отношение по повод изказването на г-н 

Гуцанов. След като зонирането е трябвало да се извърши 2006 г., питам какво 
е наложило да не се извърши и именно Вие сте бил през това също част от 
периода, председател на общинския съвет и това е един закон, който трябва 
да бъде приет и това не е увеличаване на данъците.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владимир Тонев да се готви. Отговор на г-н Гуцанов, дуплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само да отговоря на колегата. Причините са много ясни. 

Трафопостовете си ги правят самички хората, свързването с енергото го 
правят сами. Така ли е? Потвърждавате го. Канализацията сами ли си я 
правят? Ако въобще има канализация. Водоснабдяването сами ли си го 
правят? Улиците сами ли си ги асфалтират? Тротоари има ли? Озеленяване 
има ли? На кое основание да се направи това нещо, колега? Има логика, 
когато се взимат решения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев. Извинявам се, преди него г-н Георгиев беше подал отдавана 

заявка. 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Да, аз имам предложение към всички колеги в чиято правилност съм 

обеден. Тук има представител на живущите в Евксиноград и мисля, че той 
също може да има право да изложи своите аргументи и виждания по този 
изключителен важен казус. Предлагам да му дадем думата. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме второ предложение, ще го подложа на гласуване след г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги, аз също присъствах на срещата, която имахме с 

представителите на Евксиноград, тогава изслушах по-подробно експозе от г-н 
Филипов, директор на дирекция „Местни данъци и такси“ и тука ми се 
струва, че се прави лека манипулация. Имам само един директен въпрос 
преди да продължа, към г-н Гуцанов. Вадим ги от втора категория и къде ги 



слагаме, г-н Гуцанов? Вие казвате да отпаднат. Къде да ги сложим? Имате ли 
предложение?  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
………. 
 
Владимир ТОНЕВ 
В момента това, което е, защото те са били в първа вилна зона в общия 

устройствен план тези местности не съществуват като вилни зони и няма как 
да останат. Къде да останат тогава? Къде да отидат?  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
………. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Предложението Ви е такова, че съгласно общия устройствен план те са 

били в така наречената първа вилна зона. Вилна зона Евксиноград, вилна зона 
Траката, в общия устройствен план го няма като понятие.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
………. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Те трябва да влязат в някоя от зоните. Кажете в коя? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма нужда да се правите на ударен. Да се запазят такива нива на 

данъците, които са ги плащали спрямо това, което са правили до сега. И 
въпроса се изчерпва.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря. Значи за тях трябва да направим някаква междинна зона 3 ½.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли да не се прекъсваме?  
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина в залата. 



 
Владимир ТОНЕВ 
Така. Ако те са в трета зона ще плащат 10 % по-малко, отколкото в 

момента. Ако са във втора ще плащат 15 % повече. Значи вие апелирате 
живущите в тези райони да плащат по-малко данъци, защото ние имаме пет 
категории. Ако са десет, могат да са прецизирани. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
………. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим, ще ви помоля.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре. Значи всъщност Вие казвате, че да се запази нещо, което 

технически няма възможност да се запази. Няма как да влязат в трета 
категория – това означава намаляване на данъците за определен кръг хора, 
които живеят там. Аз поддържам предложението, което е направено от 
администрацията. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Колеги, в края на краищата, когато спорът не може да бъде 

решен има съд. Предлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев дали 
да изслушаме живущите. Един живущ и след това гласуваме предложението 
на председателя на комисията. Ще ви помоля да изразите своя вот.                                   

 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 0; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 
Даваме думата на гражданин от въпросните местности да изкаже своите 

съображения. Заповядайте. 
 
Христо ВЪЛКОВ /гражданин/ 
Тъй, казвам се Христо Вълков. В тази зона съм, един от инициаторите 

на протестите във връзка с повишаването на данъците, повишаване на 
данъците. Става въпрос, говорим за повишаване на данъците. Сега, с г-н 
Филипов сме се виждали покрай тези наши протести. Той е давал тези 
обяснения. Аз постоянно задавам един и същ въпрос – кое е основанието и 
кой внесе предложението в общинския съвет за преминаване от първа вилна 
зона във втора градска зона? Кой направи това предложение и кое е 



основанието? Ако дойдете сега, не знам тука господина говори какво било, 
що било – аз ще ви кажа. Нито улиците са направени, нищо от улиците не е 
правено, хората си събираха пари улицата 14-та горе да я правят с техни пари, 
когато беше големия снеговалеж минаха отдолу, оринаха, помолих човека да 
мине – каза съберете пари ще мина, ще ви оправя. Осветление нямаме, 
абсолютно никакво осветление нямаме там. Да не говорим, че нямаме 
канализация. По 500, 600, 700 лв. плащаме за чистене на ями. И ред други 
причини. Вие поставяте тези – Евксиноград, Траката и другите ги поставяте 
във втора градска зона. Питам аз – една детска градина има ли, като е втора 
градска зона? Да не говорим за още по-големите тука искания, които нашите 
хора имаха, че за да бъдеш във втора градска зона трябва да имаш 
абсолютната комуникация. Нямаш тротоари. Калотия навсякъде. Наш 
представител отиде в общината и поиска улица 8-ма да се мине, защото там е 
трапища след трапища. Не може, оправяйте се сами, ние не нямаме 
ангажимент към улица 8-ма. Така ли? Нямате ангажимент към Евксиноград и 
Траката ли? А ние какъв ангажимент имаме да плащаме данъци? Как ще 
дават такъв отговор тука хората от общината? И на кого го дават този 
отговор? Занижен ви е контрола отвсякъде от общината, отвсякъде ви е 
занижен контрола. Вие не минавате да проверите колко от сградите стоят на 
акт 15 умишлено, акт 16 не подават декларации. За тези, които са извън 
зоната г-н Филипов е прав, защото аз не съм съгласен да плащам 400 лв. 
данък и сега, като ми сложи той още 15 % отгоре, да си направи сметката с 
колко лева трябва да скочи данъка ми. Със 75 лв. И да давам още 800 лв. за 
чистене на ями. А знаете ли, че там поне едно 60 – 70 % нямат такива ями, 
каквито трябва да бъдат по изискванията? Те са пробити, издънени. Този 
тараф един ден ще тръгне. Всичките тези пари, които ги вземат ей тея, които 
чистят ямите и трето и пето, ако беше общината ги събирала до сега щеше да 
направи канализация. Това са стотици хиляди левове за 10 год. За тези, които 
плащат по 20 – 30 лв. и се правят, значи зоната – абсолютно съгласие. Аз не 
говоря за тях, аз говоря за тези, които излязоха масово на протеста и които 
говореха, че значи еди колко си, че 15 %, то нищо не било. Как да не е нищо? 
Тока ми го вдигате, водата ми вдигнахте от първи, сега перете и данъците. Е 
няма да стане този номер. Това ви го казвам аз. Аз ви го казвам, като един от 
хората, който е в инициативния комитет. Няма да стане този номер. 
Благодаря за вниманието. Има ред други пропуски. Изцяло ви е занижен 
контрола господа. Там стоят на акт 15, на акт 16, хора не плащат данъци. 
Такива, каквито трябва да плащат. Никакво основание в момента нямате да 
вадите от първа зона и понеже това е административно решение някакво, че 
нямало в каква зона да се сложи – ами ще си промените нещата. Ще 
направите така, че тези хора трябва да останат в зоната, в някаква градска 



зона, която на практика отговоря на стойностите на първа вилна зона. Точка 
по въпроса. Благодаря за вниманието. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на уважаемия съгражданин. Има ли други изказвания? 

Колеги, не виждам. Гласуваме предложението на г-н Гуцанов, от зоните да 
бъдат извадени съответните местности, както той ги изчете – Евксиноград, 
„Долна трака“, „Прибой“, пропускам ли някой г-н Гуцанов? .. Аспарухово, 
Галата. .. И предложението му е да останат така, както са били до сега. 
Колеги, чухте различни мнения. Ще ви помоля да изразите своя вот по 
предложението на г-н Гуцанов. Мисля, че го припомних достатъчно 
надлежно. Имате възможност да гласувате.   

 
Резултати от гласуването: за – 9; против - 10; въздържали се – 15, 

предложението не се приема. 
        
Подлагам на гласуване предложението в основния му вид по начина, по 

който беше изчетено от председателя на комисията, където Галата се 
поправяше, като фактическа грешка тъй като е записана в две зони. 
Необходимо ли е да го четем на ново? Да го разясняваме? Не е необходимо. 
Ще ви помоля да изразите вашия вот по поправката на тази очевидна 
фактическа грешка. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 7; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
    
Обяснение на отрицателен вот от г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ще бъда максимално кратък. Просто да честитя по-високите данъци на 

тези варненци, които попаднаха в районите.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Все пак .. Продължаваме със следваща точка.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги, предлагам следващите три точки да ги гласуваме 

анблок, тъй като става въпрос за молби за опрощаване на задължения. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение следващите три точки да ги 

гласуваме анблок. Ще ви помоля да изразите своя вот.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четете ги анблок. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми колеги: 
 
840-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12000987ВН/23.08.2012 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Красимира 
Апостолова Толева, гр. Варна, ж.к. „Чайка” № 31, вх. „Г”, ет. 1, ап. 73. 

 
 841-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001018ВН/30.08.2012 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Николай Димитров 
Елисеев, гр.  Варна, ул.  „Дрин” № 57. 

 
 842-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001147ВН/27.09.2012 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Христо Йорданов 
Христов, гр.  Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 405, вх. 14, ет. 9, ап. 26. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

своя вот. Г-н Костадинов, имайте готовност да прочетете Вашето 
предложение. След последната точка думата ще бъде дадена на … Не може да 
нямате. Ще помоля представителите на фирмата на проф. Джагаров да окаже 
помощ. Ето Траян идва.    

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

предложението се приема. 



Преминаваме към последната точка, допълнителната която беше 
включена на г-н Костадинов. Благодаря на председателя на комисията, г-н 
Портних.  

 
Иван ПОРТНИХ 
И аз ви благодаря.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Във връзка с мое предложение до комисията по „Финанси и бюджет“ касаещо 
оптимизирането на местен данък МПС за автомобили с газови уредби, 
хибриди и електромобили, предлагам Общински съвет – Варна в 
допълнителната подточка, която вече приехме към точката по „Финанси и 
бюджет“ да измени и допълни чл. 40 от Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Варна, с което леките автомобили 
с газови уредби да заплащат 50 % от дължимия данък МПС, а хибридите и 
електромобилите да бъдат изцяло освободени от данък МПС. Във връзка с 
гореизложеното предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното 
решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 
1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Варна изменя чл. 
40, ал. 1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Варна, като добавя следния текст: за леките 
автомобили с газови устройства размера на данъка се намаля с 50 % от общо 
дължимия размер; леките автомобили с хибридно захранване и 
електромобилите се освобождават изцяло от плащане на данък. Така чл. 40, 
ал. 1 добива следния вид: 

„Чл. 40. (1) За леките автомобили размерът на данъка се определя 
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от 
годината на производство, както следва:“ – коефициентите няма да ги изчитам. 

„В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 
коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси. За леките автомобили с газови устройства размера на данъка се намаля 
с 50 % от общо дължимия размер. Леките автомобили с хибридно захранване 
и електромобилите се освобождават изцяло от плащане на данък.“ 

 
 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

843-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Варна 
изменя чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Варна, като добавя следния текст: „За леките 
автомобили с газови устройства размера на данъка се намаля с 50 % от общо 
дължимия размер. Леките автомобили с хибридно захранване и 
електромобилите се освобождават изцяло от плащане на данък.“ Така чл. 40, 
ал. 1 добива следния вид: 

„Чл. 40. (1) За леките автомобили размерът на данъка се определя 
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от 
годината на производство, както следва: 

1. До 37 кW включително – 1 лв. за 1кW 
2. над 37 кWдо 55 кW включително – 1 лв. за 1 кW; 
3. над 55 кWдо 74 кW включително – 1.35 за 1 кW; 
4. над 74 кW до 110 кW включително – 1.65 за 1 кW; 
5. над 110 кW – 1.85 лв. за 1 кW. 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси. За леките автомобили с газови устройства размера на данъка се намаля 
с 50 % от общо дължимия размер. Леките автомобили с хибридно захранване 
и електромобилите се освобождават изцяло от плащане на данък. 

 
Уважаеми колеги, аргументацията е следната, тя е изключително проста 

– това са предимно стари автомобили, които са изключително замърсяващи 
града и същевременно по-голямата част от тях са на газово зареждане, 
съответно по този начин подобряват екологията в рамките на общината. А ние 
само преди няколко подточки приехме една такава програма, която е във 
връзка с мерките за подобряване на екологичните условия във Варна. Според 
мен това решение е много правилно и полезно. Би трябвало да го подкрепим, 
особено в частта му, която касае леките автомобили с хибридно захранване и 
електромобилите. Спадът в приходите на общината, по преценки отново съм се 
консултирал с колеги в общинския съвет – ще бъде, ако е 50 %, от порядъка на 
400 хил. лв. Ако сумата ви се струва голяма, можем да мислим за редукция на 
този процент. И не трябва да забравяме, че това, което ще излезе от хазната ще 
се върне обратно под формата на допълнително регистрирани автомобили в 
нашия град, поради една много проста причина – през последните години, 
повече от 10, Варна се напълни с много хора, които дойдоха от вътрешността, 
градът ни е изпълнен с автомобили, които са с друга регистрация от добричка, 



шуменска, силистренска, каква ли още не област. Тези хора не си регистрират 
автомобилите тук поради простата причина, че данъка е много по-голям от 
колкото в техните градове. Ако направим това, стимулираме точно това да 
регистрират автомобилите си тук в нашия град, с което според мен ефектът от 
спадането на приходите ще бъде изравнен в рамките на тази година. Т.е. в 
крайна сметка ще получим това, което сме дали и същевременно ще имаме 
една много по-екологична среда във Варна. Така, това е предложението. 
Благодаря много.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. В предвид факта, че предложението не е 

гледано в комисия поисках становище на г-н Филипов. Предлагам да чуем и 
становището на експертите и след това да преминем към дискусия.  

 
Иво ФИЛИПОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. Всички 

облекчения са предвидени в Закона за местните данъци и те не могат да бъдат 
допълвани, дописвани от общинските съвети, в наредбата на общинските 
съвети. Защото, когато се касае за данъци те се определят по закон. Законите се 
определят от Народното събрание. Ще ви зачета облекченията, които се 
полагат по закон: предвидени са данъчни облекчения за превозни средства с 
мощност на двигателя до 84 kW включително, снабдени с действащи 
катализаторни устройства, данъка се заплаща с 50 на 100 намаление. 
Автобусите, товарните автомобили, влекачите, за ремарке и седлови влекачи 
снабдени с еко - двигатели съответстващи на стандартите евро 2, евро 3, евро 
4, евро 5, данъка се заплаща с 50 на 100 намаление. Автобуси извършващи 
обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в 
слабо населените планински гранични райони, които се субсидират от 
общините данъка се заплаща в размер 10 на 100 от определения размер при 
условие, че не се използва за други цели. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението, чухте и мнението на експертите, зачетоха 

ви и закона, ако нямате други мнения и съображения да гласуваме. Жельо 
Алексиев, Владо Тонев, г-н Костадинов. Ще ви моля да бъдете кратки, защото 
току що получихме информация за какво става въпрос.   

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Значи, относно екологията, 

като специалист двигатели с вътрешно горене мога да потвърдя, че 



автомобилите с газово устройство не са по-екологически чисти от колкото 
автомобилите на бензин или автомобилите с дизелово гориво. Автомобилите с 
.., електро-автомобилите и така наречените комбинирани автомобили – 
хибридите, за тях съм съгласен и това е становището и на специалистите, че са 
много по-екологически чисти. За тях може да излезем със становище за 
предложение за намаляване на някакъв данък. Но това трябва да стане, след 
като се мине и се огледат разчетите. И същевременно да намерим начина за 
предложението им.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Владо Тонев, да се готви г-н Костадинов.  
 
Владимир ТОНЕВ 
От мнението, което чухме на експерта очевидно направеното 

предложение противоречи на законите. Отделно, не съм съгласен с г-н 
Алексиев, защото не такова е предложението, ние тука да гласуваме някакво 
предложение, да инициираме за хибридните автомобили към парламента, така 
Ви разбрах г-н Алексиев – предложението да го предложим такова, каквото го 
е предложил г-н Костадинов. В предвид на това, че то противоречи на закона, 
приканвам г-н Костадинов да го изтегли, защото очевидно няма смисъл да 
гласуваме нещо, което не е в нашите прерогативи. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов и без това поиска думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Съвсем накратко. Това, което съм внесъл като предложение е 

консултирано с юристи. Според юристите, с които аз съм говорил закона в 
тази си част не е императивен, не е задължаващ, той определя определен кръг 
от такива облекчения, но това, че не е фиксирал, регламентирал и определил 
всички останали далеч не означава, че не е в правомощията на общинския 
съвет да реши нещо подобно. Все пак да не забравяме, че навсякъде данъците 
са различни. Във всеки един град, във всяка една община. Така че, според 
юристите пак казвам, с които аз съм се консултирал, закона не е императивен в 
тази му част, позволява такова решение, ако се окаже, че те грешат значи и аз 
греша. Но към настоящия момент това е информацията, с която разполагам, 
затова предлагам в крайна сметка да го гласуваме. А има и юрист – консулт в 
момента, който е на общинския съвет. Може съответно и неговото мнение да 
чуем. Ако действително се окаже, че противоречи на закона, тогава го 



оттеглям. Тази информация пак казвам, която аз имам ми говори, че можем да 
направим такова предложение. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ще подложа на гласуване директно предложението на г-н 

Костадинов, тъй като г-н Тонев каза да бъде оттеглено, то с гласуване ще бъде 
подкрепено или няма да бъде подкрепено. Така че вижда се предимството 
дадено предложение да бъде обсъдено, консултирано на комисия и след това 
гласувано. Така че давам ви възможност да изразите своя вот по 
предложението по точка дванадесет от „Финанси и бюджет“ така, както е 
изчете г-н Костадинов. 

 
Резултати от гласуването: за – 8; против - 5; въздържали се – 24; 

отсъстващи - 14, предложението не се приема. 
 
Думата беше поискана от кмета на града, г-н Кирил Йорданов. Давам 

думата за изказване. Заповядайте г-н кмете.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Така. Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. Това, 

което като че ли се условихме, че в началото на сесията, през деня ще има и 
други поводи, се потвърждава. Преди час при мен постъпи искания от 
граждани участващи в протестите. Следват четири, осем подписа. Нищо чудно, 
аз ви казах, че усещам гражданското недоволство, разграничавам неговото 
мнение от чисто политически искания, които се направиха днес, но не това ми 
е темата на изявлението. Искам да коментирам незабавно пред общинските 
съветници, до колкото разбирам – току що се видяхме с хората, разбирам че те 
са част от подписалите се тук и слушат в момента, пред медиите разбира се. 
Искането на хората и то в частта, която засягат мен. Тук има искане към 
областна управа, към общински съветници, към фирми. Това не бих могъл да 
коментирам, бих могъл да окажа пълно съдействие на хората, ако те решат със 
собствени сили, както е казано, с участието на наши представители 
икономически грамотни. Значи, по тези искания всички договори, които 
представляват по ваш интерес, по ваше виждане интерес за вас – ще ви бъдат 
предоставени. Всички догори, които вие поискате ще бъдат качени на сайта на 
община Варна. Имаме такава практика с договорите за изпълнителите за 
асфалтиранията, за технологията, за ценообразуването, за плащанията – това 
задължително и на момента чакам от вас исканията. Продължавам. Пълна 
проверка на обществените поръчки и договори. Каквото пожелаете ще ви бъде 
дадено. За информация, тази информация не съм я оповестявал пред 



обществеността, на 14.02.2013 г. дойде окончателния доклад от сметната 
палата в София, с която се приемат резултатите от продължилата няколко 
месеца проверка на местната сметна палата по отношение на договори и 
обществени поръчки. Той е пред мен, той също ще бъде качен на сайта за 
запознаване. Предварително мога да кажа мнението на ревизиращите, че това е 
един от най-добрите .. Айде, излишна така в случая, най-добрия договор, най-
добрите резултати от извършената проверка в страната. До тук приключвам с 
тази констатация. Тя е от 14.02. тази година окончателното становище на 
сметната палата в София за договорите и обществените поръчки, ще бъде 
предоставен на хората за запознаване. Всички проверки, които са извършвани 
– държавна, финансова инспекция, ДФК на времето, абсолютно всичко, но за 
първична проверка документите ще бъдат предоставени на желаещите. 
Никакъв проблем. В тази насока имаме богати традиции. Така.  

По отношение на финансови инспектори във всички фирми с общинско 
участие – вода и канал, енергетика и т.н. Каквото е при нас ще го получите 
незабавно. Разбира се в по-голямата си част те трябва да бъдат изискани тези 
договори от ръководствата на фирмите, на общинските фирми, защото както 
виждате с неуспех се увенча и моето искане да получа договора на „Градски 
транспорт“, отклонено беше това искане с аргумента, че си имат собствено 
ръководство, че това съставлява търговска тайна. Ще ви се съдейства да … 
Безусловно всичко онова, което е тук при мен, в общината и касае общината 
ще го получите. Всичко онова другото ще го получите сега. Аз далеч преди 
това искане да постъпи при мен на зададен въпрос за състоянието на „Градски 
транспорт“ незабавно изисках нещата. За проверките, които ние сме правили – 
те са четири на брой през годините в „Градски транспорт“, а това, което ви 
казах – ето го потвърдено. Това е от периода 2004 – 2005 г. до края на 
септември месец 2005 г., където е констатацията, че доставните цени на 
горивата по този договор, тогавашния договор на „Градски транспорт“ се 
сформират на принципа – цена за директна реализация от „Лукойл“ АД с 
надбавка 15 %. Всичко това нещо на часа беше изпратено на ръководството на 
общинския съвет, не споменавам имена, всеки може да си направи сметката 
кой кога е бил председател, какъв период засяга това нещо, чие е било 
ръководството на „Градски транспорт“. Това съвпадна с искането на хората, но 
по хронология на нещата предизвиках изваждането на тези документи и 
справката с тях по повод на вашето искане. След това разбрах, че вие сте 
поставили повече въпроси, но пак казвам – днеска някак си нелепо звучи да 
влизаме в детайлите на тези въпроси. Нелепо, не че е маловажно, но възникват 
по-сериозни питания и по-сериозни въпроси, на които давам предимство.  

Ревизия на фирми печелили големи общински поръчки. Пак казвам – 
всичко онова, което касае мен ще го имате. Всичко онова, което има 



ревизионно, контролно, счетоводно, финансово, каквото желаете положение 
ще получите, касаещо мен, ще получите пълно съдействие.  

Отчет за свършената работа. Сега, уважаеми съграждани, аз това правя 
ако не всяка седмица, то при всяка една своя поява. Готов съм да го направя и 
сега, но не виждам това да допринесе нещо за намаляване на напрежението. 
Отчет на свършената работа – имам ги по години, по мандати, в момента и 
текущи неща.  

Има конкретно искане. Търсене на отговорност на лицата подписали 
разрешителните за строеж в Морската градина. Още сега казвам – за Морската 
градина аз съм подписал само забрани. Само забрани за строителство. Забрани 
за строителство в „Златни пясъци“ курортния комплекс, държавен вестник – 
Асен Гагаузов отмени моята заповед. „Бриз“ – след анализ на Българска 
академия на науките, забранено е строителството и Морската градина. Това 
съм подписал аз, за себе си нося отговорност. .. Тук това касае общински 
съветници, не е мое задължение.  

Да се реши въпроса с липсата на места в детските градини. До тук ние 
сме изградили 3000 броя. Тази седмица започна работа за изграждането на 
нова детска ясла, както казах – в петък постъпиха 4  млн. по бюджета на 
община Варна от Републиканския бюджет за строителство на две нови детски 
градини. Следващата седмица откриваме социалната детска градина, която е 
по съвместен проект на социалното министерство и община Варна, за 150 нови 
места. 3000 до тук са изградени, имаме програмата за около 900 места за тази 
година. Дали с мен или без мен, за намаляване на напрежението, 
предпоставките са налице за изграждането на 900 нови места в детските 
градини, тази година, които ще се добавят към 3000 до сега. 94 % е броя на 
децата във Варна, които имат места в детските градини. 6-те % обаче, 
забравете 94, те са най-тежкия проблем в сравнение с 94, които имат тази 
възможност. Сега.  

Най-важния въпрос. Готов съм да ви съдействам за това нещо, ако вие 
откриете основанията, грешките, основания, за престъпна дейност – това вече е 
сериозно основание за оставка и няма човек, който да би й се противил и да не 
би я дал. Ако това се установи. Направете вашето разследване, всичко ще бъде 
на ваше разположение, стигнете сами ако щете до вашите справедливи изводи. 
Това, което мога да коментирам. Правя го на часа, един час след получаване на 
искането. Общинските съветници ще се запознаят с исканията в останалата 
част. Разбира се за ваше сведение, това е което мога да кажа за себе си.  

Благодаря за вниманието. Деня не е свършил. Напротив. И свършването 
на този ден няма да внесе кой знае каква яснота, спокойствие или сигурност, 
така че оставаме на връзка.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Колеги, 13:15 ч. Мисля, че е необходимо един 

час обедна почивка предлагам в 14:15 ч. да продължим нашата работа. 
Приятен обяд. 



Следобедно заседание – начало в 14:15 ч. 
 
 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Йорданка ЮНАКОВА  
Николай СТОЯНОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Снежана ДОНЕВА 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, все още сме 11 човека, който .. Ще помоля да съдействате на 

съветниците да се включат в системата. Само 11 ми излизат. Колеги, 
проверката на кворума за присъединяване към системата, имаме 18 
съветника. Прочитам ги. Тези, които не си чуят имената, нека да натиснат 
изход и наново да влязат, за да ги отчете системата. Включени са Чутурков, 
Алексиев, Портних, Луков, Кафалийски, Костадинов, Петкова, Тодоров, 
Пашов, Недков, Апостолов, Христов, Георгиев, Радев, Славов. Излизат 
Станислав Темелков, Балабанов, Атанасов и това са. Които не си чуха 
имената нека да натиснат изход и да влязат отново.   

Уважаеми колеги, в присъствения списък положените подписи са 39 на 
брой до момента, следователно имаме необходимият кворум и това ми 
позволява да открия следобедната част на Петнадесетото заседание на 
Общински съвет - Варна.  

В самото начало да прочета заявлението от Цветелина Тънмазова, която 
ни уведомява, че няма да може да участва в работата на днешното заседание, 
поради служебни ангажименти. Тази сутрин е пуснато в деловодството, сега 
го взеха от канцеларията.  

Колеги, завършихме сутрешната част от заседанието с изявление на г-н 
кмета. Аз си направих труда да взема исканията на тези наши съграждани, с 
които кмета ни запозна, да видя онази част от тях, които пряко касаят 
общинския съвет и позволете ми да дам една информация, защото в цялата си 
дейност мисля, че не само аз но и всички ние сме се водили от един основен 
принцип - да отстояваме авторитета на институцията, в която изпълняваме 



нашите ангажименти поети с клетва към нашите съграждани и не бих искал 
никакви спекулации в тази посока. 

Точка десета от исканията гласи така: „да се ревизират доходите на 
кметовете и общинските съветници”. Мисля, че това трябва да стане веднъж 
завинаги ясно. Разпоредих да ми … и искам да споделя пред нашите 
съграждани и гости в тази зала – всичките петдесет съветника получават 
брутно възнаграждение 194,46 лв. по това, което ми извадиха за месец 
декември. Това е без удръжките, след удръжките сумата е надолу. 152 лв. 
след удръжките. Това, което искам да заявя категорично, това което искам да 
заявя категорично - за 2011 – 2012 г. и до момента на 2013 г. няма нито един 
общински съветник, който да е получил и една стотинка бонус. За периода на 
мандата няма ме нито един общински съветник, който да е бил по някакъв 
начин облагодетелстван с някакви финансови средства, било то чрез 
консултантски договори и по какъвто и да е било друг начин. 
Възнаграждението на общинския съветник е стриктно съобразно  закона, така 
както законодателят го е дал – 30% от средната заплата за администрацията. 
И до момента Общински съвет – Варна не е разглеждал и не е приемал 
решения за каквито и да е било допълнителни възнаграждения, бонуси, както 
е модерно сега да се говори. Сумата е 194,46 лв. като цяло. Що се отнася по 
точка единадесет - „искаме прозрачност, честност“ и т.н., мисля, че в това 
отношение сме направили достатъчно, сесиите се излъчват в реално време по 
телевизия „Черно море”, гласували сме Проект „Европейска Варна”, където 
всички взимат участие и отговарят на всякакви въпроси поставени от нашите 
съграждани. Гласувахме Проект „Зала Пленарна”, за да използваме и радио 
разпръскването през „Дарик Радио”, а на току що гласувания бюджет 
подкрепихме солидна сума, с която да бъдат активирани всички варненски 
медии, които са подали проект с цел популяризиране кандидатурата на Варна 
за „Европейска столица на културата”. Освен всичко останало всички 
съветници са си подали в срок декларациите и те са оповестени публично. 
Това бих искал да кажа, за да няма никакви спекулации по темата.  

Съветник поиска да прочета последното изречение. На единадесета 
точка ли имате в предвид? .. „В случай, че не се изпълнят ще бъдем 
принудени в качеството си на граждани на Република България и на град 
Варна да обявим гражданско подчинение”. Четох точно. Мисля, че нищо 
скрито, нищо покрито, всички варненски медии са били винаги поканени да 
присъстват на всички комисии, залата е била отворена. С това завършвам. 

Преминаваме към точка пета в така приетия дневния ред, точката по 
“Култура и духовно развитие”. 



V. 
 

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

и духовно развитие” относно:  

(1) – приемане на статут за присъждане на награди „Варна” за ярки 
постижения в областта на културата. 

(2) – именуване на улици, находящи се в гр. Варна, м. „Зеленика”. 
(3) – обявяване на 10-ти юни за празник на район „Приморски”. 

   
Докл.: Д. Димова – Председател на ПК „КДР“ 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателката на комисията, г-жа Димова, заповядайте. 
 
Даниела ДИМОВА 
Скъпи колеги, днес на вашето внимание предлагаме от ПК за „Култура 

и духовно развитие” три проекта за решения на Петнадесетото заседание на 
Общински съвет – Варна. Първото касае новия Статут за присъждане на 
награди „Варна“ за ярки постижения в областта на Културата, съгласно 
Приложение 1. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

844-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА и по предложение от Даниела Стефанова Иванова - Димова – 
Председател на ПК „Култура и духовно развитие”, Общински съвет – Варна 
приема Статут за присъждане на награди „Варна” за ярки постижения в 
областта на културата, съгласно приложение № 1, във връзка с което 
отменя Статут на награда „Варна” за изкуство и култура. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Да считам ли, че няма? Ще ви помоля 

да изразите своя вот.  
 



Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 

 
Следващото.  
 
 Даниела ДИМОВА 
Предложение две:  

845-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от Кмета на район „Аспарухово” с № 
ОС12001740ВН/30.11.2012 г., Общински съвет – Варна именува улици 
находящи се в гр. Варна, м. „Зеленика”, описани подробно в приложение 
към настоящото решение. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук? Г-н Костадинов, заповядайте. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, аз искам да питам г-жа Димова, дали е 

проведено допитване до хората, които живеят там? Дали им е казано какви 
идеи има районната управа в Аспарухово, дали е проведено някакво 
обществено обсъждане, събрание и т.н., защото помним миналата година, 
когато имаше предложение за преименуване на местности на територията на 
общината, че основния довод, който беше изтъкнат тогава беше, че видите ли 
никой не бил питал хората. Та питам сега, питани ли са хората или поредния 
двоен стандарт във Варна. 

 
  Даниела ДИМОВА 

 Ами искам да направя едно уточнение за колегата Костадинов, че в 
случая става въпрос не за преименуване на улици, за именуване – има разлика 
между това и в залата присъства районния кмет, който може да вземе 
отношение и виждам тук, че колегата Луков има готовност да Ви отговори.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, ние в момента това, което правим е да се направи една 

административна карта на район “Зеленика”, т.е. ние в момента на хората им 
даваме възможност те да имат адреси. Това, за което Вие преди малко 



говорихте, че го няма, ето ние го правим, вече им даваме възможност те да 
имат адреси, с адресна регистрация, да се знаят къде са, когато трябва да 
извикат бърза помощ или пожарна на определения адрес да отидат и да 
получат съответните ... И точно така. И са направили улица „Първа” и т.н., и 
мисля, че е едно добро за живеещите в местност „Зеленика”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Г-н Костадинов, дуплика. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, никой не оспорва това, че е добро за живущите там, само да 

добавим едно малко уточнение, че в закона няма разлика между ул. „Първа“ и 
ул. „Иван Вазов“. И едното и другото е име, да Ви кажа да знаете, ако не 
знаете г-жо Димова. Така че в случая не става дума за преименуване, за 
именуване, а става дума за преименуване. Сега аз нямам нищо против, нали 
разбирате, просто е гадно когато правим двоен стандарт. Защото миналата 
година това беше довода, с който Вие се въздържахте тогава, голямата част от 
присъстващите в залата от това да направите преименуването. При това 
ставаше дума за местности, земеделски земи и какво ли още не. А в този 
случай сега го правим без да има такова нещо. Нали разбирате, че не 
коректно просто. Просто не е коректно спрямо нас, защото ние сме си взели 
вече веднъж такова решение и сега в единия случай може, в другия случай, не 
може.  

 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря Ви, че ми отреждате …  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека не бързаме с квалификациите. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не е уважително спрямо нас, като общински съветници. Няма 

квалификация.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Районния кмет поиска думата, за да Ви даде отговор. Заповядайте. 

Конкретен отговор, коментирано ли е с гражданите? 
 
 
 



Йордан НИКОЛОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 

господа. В отговор на запитването на г-н Костадин Костадинов дали е било 
правено обществено обсъждане и допитване с гражданите, то отговора е „да”, 
тъй като от няколко месеца се води тази процедура и лично аз два или три 
пъти съм в интервю в телевизията, включително и има няколко публикации в 
медиите, във вестниците, където много ясно и точно се знаеше и беше ясно 
какво се прави в район „Аспарухово” за тази местност. Така че, имало е може 
да се каже, че е имало такова обществено обсъждане, съгласие и проучване на 
общественото мнение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета на  район „Аспарухово”. Имаше въпрос, имаше 

отговор. Други мнения и съображения? Не виждам. Колеги, ще ви помоля да 
изразите вота си. Моля за тишина в залата, в режим на гласуване сме, да не 
смущаваме колегите, които са се концентрирали. 

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

предложението се приема. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Следващото.  
 
 Даниела ДИМОВА 
 
846-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от Кмета на район „Приморски” с № РД13003230ПР-
001ВН/07.02.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за обявяване на 
10-ти юни за празник на Район „Приморски” при община Варна. 

 
Уточнявам за съветниците, че тази дата 10-ти юни се приема за начало 

на курортния сезон, а както знаем всички в район „Приморски” се намират 
нашите курорти, така че това е подходящия ден.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук? Няма. Режим на гласуване колеги, изразете 

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

предложението се приема. 



Благодаря на председателката на комисията.  
 

Даниела ДИМОВА 
 Честито на район „Приморски”. Благодаря колеги.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следва точка шеста от дневния ред колеги. 
 

 
 



VI. 
 

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

образование” относно:  

(1) – приемане на Програма на община Варна за мерките за 
насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби 
през 2013 г. 

(2) – приемане на Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри в община Варна през 2013 г. 

(3) – приемане на Програма на община Варна за образователна 
интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение през 2013 г.   

(4) – приемане на Правила за постъпване на деца в общинските 
детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на 
територията на община Варна. 

 
    Докл.: Сл. Славов – Председател на ПК „НО“ 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Първо: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
847-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма на 
община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на 
деца и студенти с изявени дарби през 2013 г. в размер на 59 500 лв. 
/петдесет и девет хиляди и петстотин лева/, съгласно приложение № 1. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Това което ще предложа е 

в раздел две към програмата сумата, която е от 12 хил. да стане 20 хил., т.е. 
говорим за „други мерки за предоставяне на специална закрила на деца с 
изявени дарби“. Това са индивидуални стипендии, които се отпускат и 
еднократни финансирания също така. Общата сума е 12 хил., като тук са 
заделени по 120, по 150 лева, по 75 лева, по 90 лева, това са за деца, които са 
минали през международни участия, олимпиади първо, второ, трето място 
класирани в конкурси и състезания в същите области в общински, 
национални и международни конкурси и т.н., и т.н. Предложението е от 12 да 
стане 20 хил. Благодаря. А и между другото, тъй като става дума все пак за 
нещо, което ние вече сме гласували в бюджета, предложението ми е 
средствата да дойдат от третата програма, за да остане абсолютно същия 
размер в цялост на вече гласуваното от нас в макрорамката на бюджета 
предложение.  

 
Славчо СЛАВОВ 
Не, не ми стана ясно от къде трябва да ги вземем тези 8 хил. още, да 

стане 20. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Веднага мога да кажа – в точка 2.9, която е в третата програма – „за 

образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи в 
неравностойно социално положение през 2013 г.”. Там са заделени 16 хил., аз 
предлагам да останат 8 хил. И тези 8 хил. да отидат в сметката на раздел две, 
за допълнително финансиране на тези деца, което означава, че примерно от 
75 лв. едната еднократна помощ ще стане 100 нали, сещате се, че става 
въпрос за символичен акт, а и сумата не е голяма. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги мисля, че всички разбраха процедурното предложение на г-н 

Костадинов е в раздел две сумата от 12 да бъде увеличена на 20 хил. лв., като 
посочва и мястото, от където те трябва да бъдат взети – от точка 2.9. Мисля, 
че всичко е ясно. Подлагам на гласуване … На микрофона. .. На микрофон ли 
ще го кажете това? Така. Колеги, има предложение от г-н Костадинов, 
предлагам на гласуване неговото предложение, наистина има резон в това, 
което казва д-р Станев, току що приехме бюджета и искаме корекция там, но 



с гласуване вие ще покажете вашия вот. .. Колеги, давам възможност да 
гласувате предложението на г-н Костадинов. След това ще гласуваме 
предложението на комисията. 

 
Резултати от гласуването: за – 4; против - 18; въздържали се – 14, 

предложението не се приема. 
 
Давам възможност да изразите своя вот по предложението в 

оригиналният му вид, както е прочетено от председателя на комисията. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Следващото предложение, г-н Славов. На г-жа Юнакова съдействие да 

окажат компютърните специалисти. Заповядайте г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
 
848-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма за 
квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна 
през 2013 г. в размер на 106 000 лв. /сто и шест хиляди лева/ съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения тук колеги? Няма. Ще ви помоля да изразите 

вота си по така изчетения проект за решение.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Славчо СЛАВОВ 
 
849-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма на 



община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 
2013 г. в размер на 101 500 лв. /сто и една хиляди и петстотин лева/, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

своя вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
И последното предложение. 
 
Славчо СЛАВОВ 
 
850-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002979ВН/04.02.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява Правила за 
постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини 
и обединени детски заведения на територията на община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам да отпадне в 

раздел три, т. 3.6 – „представя се акт за раждане на дете с неизвестен 
родител”. Това е последната привилегия, за която говори г-жа Попстефанова, 
която е останала, незнайно защо за мен. Така че предлагам да отпадне. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Попстефанова ли поиска думата? Не я виждам от катедрата. Да 

чуем и заместник кмета. 
 
Калина ПОПСТЕФАНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Всички привилегии, които сме оставили с изключение само на 
една, аз ще я кажа след малко, са съгласно нормативни актове. Тази 



привилегия, която оставихме е за двама родители студенти редовно обучение, 
които да могат да ползват права, т.е. предимство, да бъде прието детето им,  
за да могат изобщо да учат. Това е единственото, което обсъждахме, много 
дискутирахме, но оставихме. Случаите са четири, пет за целия град, толкова 
малко са. Това мога да кажа. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за внесеното отношение. Има процедурно предложение от г-

н Костадинов, аз ще се опитам да го възстановя, той да ме следи. От раздел 
три, точка трета да отпадне … 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, ако е така както казва г-жа Попстефанова, оттеглям 

предложението си, с тази корекция обаче, че когато го коментирахме на 
комисия не беше казано тогава и аз тогава обещах да го внеса и на сесия, след 
като е в наредбата. Макар, че е крайно несправедливо, оттеглям 
предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов, той оттегли предложението. Т.е. 

гласуваме предложението във варианта, в който го изчете председателя на 
комисията. Други мнения и съображения, колеги? Няма. Ще ви помоля да 
изразите вота си. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 1; въздържали се – 12, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следваща точка, седма в дневния ред. 



VII. 
 

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

“Структури и общинска администрация” относно:  
 
(1) – промяна в структурата на ОП „Инвестиционна политика“. 
(2) – промяна в структурата на ОП „Спортни имоти”. 
(3) – промяна в структурата на ОП „Управление на проекти и 

озеленяване”. 
Докл.: Вл. Тонев – общински съветник 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на временно изпълняващ длъжността председател на 

комисията, г-н Владимир Тонев, който замества г-н Николай Стоянов до 
неговото възстановяване и връщането му в общинския съвет.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Дано колегата по-бързо да се възстанови и да престана да бъда 

временно изпълняващ. Колеги, на вашето внимание предлагам следните 
проекти за решение. Първи: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

851-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
13000562ВН/09.01.2013 г., Общински съвет – Варна утвърждава нова 
структура в рамките на съществуващата численост на ОП „Инвестиционна 
политика”, считано от 01.03.2013 г., съгласно приложение № 1 със следните 
промени: 

1. Отдел „Предпроектно проучване” се закрива, като съществуващите 
длъжности се трансформират както следва: 

 - Ръководител, отдел в проектирането – 1 /една/ щатна бройка се 
трансформира в Юрисконсулт 1 /една/ щатна бройка в отдел „Обществени 
поръчки”; 

 - Инженер – проектант – 2 /две/ щатни бройки преминават в отдел 
„Инвеститорски контрол”; 



2. В отдел „Инвеститорски контрол”: 
 - Техник, инвеститорски контрол – 7 /седем/ щатни бройки се 

трансформират в Инженер, инвеститорски контрол – 7 /седем/ щатни бройки. 
3. В отдел „Обществени поръчки”: 
 - Длъжността на Главен юрисконсулт излиза от състава на отдела и 

преминава на пряко подчинение на Управител и Заместник управител; 
 - Главен експерт „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка се 

трансформира в Експерт „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка; 
 - Счетоводител „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка 

преминава на подчинение на Главен счетоводител. 
4. В Обща администрация се правят следните промени: 
 - Главен експерт „Електронен регистър” – 1 /една/ щатна бройка 

преминава в отдел „Инвеститорски контрол” и се трансформира в длъжност 
Експерт „Електронен регистър” – 1 /една/ щатна бройка; 

 - 1 /една/ щатна бройка Шофьор се трансформира в 1 /една/ щатна 
бройка Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

своя вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 Следващото предложение. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
852-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 

от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
13002238ВН/28.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема нова 
организационно – управленска структура на ОП „Спортни имоти”, съгласно 
приложение към настоящото решение, като одобрява следните 
трансформации на длъжности: 

1. „Отговорник” стадион „Владиславово” – 1 /една/ щатна бройка в 
„Координатор” – 1 /една/ щатна бройка; 

2. „Фитнес инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в „Отговорник” 
техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка; 

3.  „Помпиер” – 2 /две/ щатни бройки в „Спасител” – 2 /две/ щатни 
бройки; 



4. „Масажист” – 1 /една/ щатна бройка в „Огняр” – 1 /една/ щатна 
бройка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Д-р Маринова поиска съдействие от 

компютърните специалисти, явно е разбутала нещо. Получавам сигнали, че за 
утре трябва да намалим времето на 30 секунди, според мен. Мнения и 
съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да отразите, да изразите 
своя вот. Колеги, току що специалистите ми подадоха сигнал, че след това 
гласуване ще намалят времето на 30 секунди и мисля, че това ще е напълно 
достатъчно, вече имаме достатъчно опит, 40 секунди са много. Виждам, че 
изчаквате. След това гласуване ще го променят специалистите от ”Контракс”.  

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

предложението се приема. 
 
 Следващото предложение. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
853-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, 

ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002466ВН/29.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 
370-15/7/16,17.05.2012 г., като прехвърля 10 щатни бройки на ОП 
„Управление на проекти и озеленяване” от Дейност 898 – „Други дейности 
в икономиката” и 12 щатни бройки от Дейност 623 – „Чистота” в Дейност 622 
– „Озеленяване”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук? Не виждам. Давам възможност .. Някой 

иска думата ли? .. Не. Ще ви дам възможност да изразите своя вот. .. Времето 
вече е 30 секунди. IT специалистите му разбират.  

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

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Тонев. Преминаваме към следващата точка от приетия 

дневния ред. 



VIII. 
 

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

„Здравеопазване“ относно: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 

Николай Георгиев Стоянов. 
(2) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания“ Варна ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Павел 
Архангелов Павлов. 

 
Докл.: проф. А. Клисарова – Председател на  

ПК „Здравеопазване“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, проф. Клисарова. 

Заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имаме да 

вземем три решения, като първото е свързано с еднократна помощ. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

854-8. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства на Златка Георгиева Стоянова, молба вх. 
№ ОС13000091ВН/25.01.2013 г. – 10 323 /десет хиляди триста двадесет и три/ 
лв. за лечение на съпруга й Николай Георгиев Стоянов,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Няма. Ще ви помоля да изразите своя 

вот. 



Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 

 
 Следващото предложение. 
 
 Анелия КЛИСАРОВА 
 
855-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 

връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения и по предложение с № 
ОС13000164ВН/05.02.2013 г. от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания“ Варна ЕООД, 
избрана с Решение № 703-4/12/24.10.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/30.01.2013 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания“ Варна ЕООД д-р Станимир Димитров Киряков, класиран на 
първо място. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

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

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
 И последното предложение. 
 
 Анелия КЛИСАРОВА 
 
 856-8. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства за лечение на Павел Архангелов 
Павлов, молба вх. № РД13004148ВН/19.02.2013 г. в размер на 5 000 /пет 
хиляди/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката.  



 Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, има ли мнения и съображения тук? Документацията … Няма. 

Ще ви помоля да изразите своя вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
 Благодаря на проф. Клисарова. 

 
 Анелия КЛИСАРОВА 
 Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, преминаваме към следващата точка от приетия дневен ред, 

точка под номер девет. 



IX. 
 

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

“Транспорт” относно:  
 
(1) – промени в транспортната схема на община Варна. 
 

    Докл.: И. Луков – Председател на ПК „Транспорт“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков, заповядайте.  
 
 Иван ЛУКОВ 
 Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Един проект за 

решение от комисията по „Транспорт“, а именно: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

857-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 от 
Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и 
по предложение на Кмета на община Варна с № ОСИСД13000304ВН-
001ВН/29.01.2013 г., Общински съвет – Варна утвърждава промени по 
автобусни линии № 209; № 209 Б; № 8 от Транспортната схема на община 
Варна, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, приложени към 
настоящото решение.           

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли … Да, заповядайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да обясня само, става въпрос през летният сезон се пуска бърза линия 

209, за по-добро обслужване на гражданите, които пътуват до комплексите.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения по изчетения проект за решение? Не 

виждам. Ще ви помоля да изразите своя вот. 



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

 
Благодаря на г-н Луков. 
  
 Иван ЛУКОВ 
 И аз благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Преминаваме към точка десет. 



X. 
 

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

“Благоустройство и комунални дейности” относно:  
 
(1) – определяне на интензитета на поддържане на зелените площи на 

територията на община Варна по райони. 
 

   Докл.: Ради Радев – Председател на ПК “БКД” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Радев. 
  
 Ради РАДЕВ 
 Уважаеми колеги, от комисията по „БКД” има една точка, едно 

предложение, проектопредложение, а именно: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
858-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

и ал. 2 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на 
зелената система на територията на община Варна, съгласно чл. 62, ал. 10 на 
ЗУТ и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД12019178ВН/13.12.2012 г., Общински съвет – Варна определя интензитета 
на поддържане на зелените площи на територията на община Варна по 
райони, съгласно приложение № 1. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Приложението е № 1, приложено е. Не 

виждам. Ще ви помоля да изразите своя вот. Докато гласувате и върви 
гласуването, четири без петнадесет е, ако имате желание да удължим времето, 
мислете, до 16 часа трябва да има предложение. Ако не сте много уморени. 
Оставям да изговорите и каквото предложите, ще го подложа на гласуване. 

 



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

 
 Благодаря на г-н Радев. 
  
Ради РАДЕВ 
 Благодаря ви, колеги. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме колеги към следващата точка от приетия дневен ред, 

точка под номер единадесет.   
 



XI. 
 

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

“Младежки дейности и спорт” относно:  
 
(1) – упълномощаване на Кмета на община Варна за подписване на 

документите за кандидатурата на гр. Варна за „Европейска младежка 
столица през 2016 г.” 

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 821-
10/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

 
             Докл.: Павел Христов – Председател на  

ПК “МДС” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Христов. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам на вашето 

внимание две предложения за решение. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

859-11. 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. № РД13002828ВН/01.02.2013 
г., Общински съвет – Варна приема следното решение: 

• Като потвърждава устойчивата си подкрепа за младежките политики 
в града, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на общината да 
подпише документите за кандидатурата на Варна за „Европейска младежка 
столица през 2016 г.” 

• Одобрява сумата от 950 евро за такса за участие в конкурса в 
рамките на Програма „Младежки дейности-2013”, дейност 714. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения по изчетеното предложение? Не виждам. 

Ще ви помоля да гласувате. 



Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 15, предложението се приема. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря ви. Второто предложение:  
 
860-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, 

ал. 1 от ЗФВС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД12018872ВН-003ВН/22.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя 
Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове, в следния 
смисъл: 

- Допуска поправка на техническа грешка като текста на чл. 4, ал. 9 да 
се чете, както следва: 

чл. 4 (9) При преминаване на състезател от един варненски спортен 
клуб в друг варненски спортен клуб, двата клуба разпределят спечелените 
точки на съответния състезател в следващите три години, както следва: 

 
ГОДИНА СТАР КЛУБ НОВ КЛУБ 

През 1 година 70% 30% 
През 2 година 50% 50% 
През 3 година 30% 70% 

 
- Допълва текста на чл. 4, ал. 11, както следва:   
 
чл. 4 (11) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с 

коефициент за обхват в 4 групи, както следва: 
За 1 в. група /деца/                 - 1 
За 2 в. групи /юн. д. мл. в./    - 1,10 
За 3 в. групи /юн. д. ст. в./     - 1,20 
За 4 в. групи /мъже, жени/     - 1,30 
С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния 

спортен календар. 
За Спортни клубове, които развиват спорта само в един пол, 

коефициента за обхват за всяка възрастова група се намаля с 0.05. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има мнения и съображения. Г-жа Такева, заповядайте. 
 
 
 



Светлана ТАКЕВА 
С риск да съм бляла някъде по време на комисия, задавам въпроса сега 

– реално художествената гимнастика, не може да развива и мъже, както и 
друг вид пък спортове, които са типично мъжки и не могат да развиват жени. 
Какъв е смисъла на 0,05 сваляне на коефициента, при спортовете, които 
развиват спорт само в един пол? 

 
Павел ХРИСТОВ 
Този аргумент е обсъждан неколкократно и със спортната 

общественост, в действителност има спортове, които са насочени само към 
единия от половете, но така или иначе при достатъчно високи постижения, 
този коефициент е достатъчно малък, за да не им влияе на крайния резултат 
или да влияе в размер на прекалено малка сума, която да не оказва влияние. 

 
Светлана ТАКЕВА 
Само логиката за намалянето. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Логиката е да се стимулират клубове, и клубове, в които се развиват в 

действителност възможно най-широк кръг от потребители. Т.е. деца, 
младежи, юноши, девойки и т.н., в абсолютно всички групи. Т.е. един клуб 
полагайки повече старание, инвестирайки повече ресурси, да развива 
всичките възрастови и полови групи, би следвало да получи някакво 
допълнително стимулиране. Това е логиката зад тази поправка. 

 
Светлана ТАКЕВА 
В такъв случай логиката е не изречението да бъде – за спортни клубове, 

които развиват спортовете само в един пол, а за спортни клубове, които 
развиват спорта само в една или две възрастови групи, т.е .нека да намаляме 
коефициента на тези спортове, които развиват дейностите си в по-малко 
възрастови групи, а не в тези, в които е невъзможно да се развива и другия 
пол. 

 
Павел ХРИСТОВ 
По принцип сте права, но имайки предвид, че наредбата се старае да 

бъде унифицирана малко или много и се опитва да покрие абсолютно всички 
видове спортове и дисциплини или поне по-голямата част от тях на 
територията на общината и имайки предвид, че голяма част от масовите 
спортове са със специфика и развиват и мъже и жени, не само едното или 



само другото, би следвало да оценяваме и това старание. Напомням, че това е 
гласувано с пълно единодушие по време на комисия. 

 
Светлана ТАКЕВА 
Няма спор, аз така започнах, че съм бляла. Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да разбирам ли г-жо Такева, че нямате предложение, което да 

гласуваме? Нямате. Колеги, стана диалог, но пък всичко беше изяснено, ако 
нямате други мнения и съображения, гласуваме предложението на комисията, 
така както го изчете нейния председател. Ще ви помоля да изразите вота си. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
 Благодаря на г-н Павел Христов. 
  
Павел ХРИСТОВ 
 Благодаря колеги. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 Преминаваме към точка дванадесета. 
 



XII. 
 

По точка дванадесета 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-ПП като част от Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива за обект: „Кабелно трасе за система за 
видеонаблюдение” на територията на Природен парк „Златни Пясъци” в 
обхвата на ДГС – Варна, община Варна. 

(2) – приемане на ПУП-ПУР за ул. „Девня”, в участъка от ул. „Ралица” 
до бул. „Република”, находящи се в гр. Варна. 

(3) – съгласуване на План за застрояване на УПИ IX-477 “за хотел”, кв. 
38 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на  

ПК „АСУОРТОНМ“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-жа Таня Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, три предложение за решение на комисията по „Архитектура“. 

Първото касае план за  улична регулация на ул. „Девня”. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

862-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, чл. 21, ал. 6 от ЗОС и по предложениe на Кмета на община Варна с изх. 
№ РД13000800ВН/11.01.2013г., Общински съвет – Варна приема Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за ул. „Девня”, в 
участъка от о.т. 3310 до о.т. 4524 (от ул. „Ралица” (ул. Г.Пеячевич)  до бул. 
„Република”), гр. Варна. 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? .. Някой иска ли пояснение, пита 

председателката на комисията? Не. Ще ви помоля да изразите своя вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Следващото предложение касае видеонаблюдение в курортен комплекс, 

Природен парк „Златни Пясъци”, извинявайте. 
 
861-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на община 
Варна с изх. № АУ008057ВН-002ВН/08.02.2013 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ като част 
от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: 
„Кабелно трасе за система за видеонаблюдение” на територията на 
Природен парк „Златни Пясъци” в обхвата на ДГС – Варна, община Варна. 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Всички са подкрепили предложението. Въпроси към така изчетеното 

предложение? Не виждам. Ще ви помоля да гласувате. .. Дадох възможност 
да изразите вота си, колеги. .. След малко предстои да гласуваме и 
последното предложение, което сутринта приехме да влезе в дневния ред, 
като точка трета. .. Г-н Павел Христов вдигна ръка, може би ще направи 
предложение за удължаване на работното време. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Потвърждавам думите Ви, да. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
  
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преди да дам думата на председателя на комисията, за да спазим 

правилника - постъпи процедурно предложение от г-н Павел Христов, с което 
той поиска удължаване на работното време с един час с оглед да изчерпим 



дневния ред в днешния ден и утре да не ангажираме вашето внимание. Така 
че, ако нямате мнения и съображения, аз предлагам с гласуване да вземем 
решение дали това ще стане факт. Ще ви помоля да изразите вота си. 
Гласуваме удължаване с един час – до 18:00 часа. 

  
 Резултати от гласуването: за – 28; против - 2; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Г-жа Парушева продължава. 
 
 Таня ПАРУШЕВА 
 
863-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 129, ал. 3 от 

ЗУТ и по предложениe на Кмета на община Варна с изх. № 
АУ002617ВН/22.05.2012 г., Общински съвет – Варна съгласува  План за 
застрояване на УПИ IX-477 “за хотел”, кв. 38 по ПРЗ на к.к. „Златни 
Пясъци”.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения има ли, колеги? Въпроси някакви? Не виждам. 

Ще ви помоля да изразите своя вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на председателя на комисията, г-жа Парушева. На стартова 

линия е г-жа Софрониева, точка тринадесета от дневния ред. 



XIII. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно:  
(1) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 

пазарна оценка и прекратяване на съсобственост за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кокиче” № 8-А. 

(2) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за имот, находящ се в община Варна, с. Константиново, ул. 
„Витоша”. 

(3) – одобряване на пазарна оценка за учредяване право на 
пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане” IV 
м.р., бл. 78. 

(4) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Злати Бръчков” № 14. 

(5) – отмяна на решение № 657-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „ДДД – Варна” на имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Съборни” № 19А. 

(6) – промяна в капитала на „Пазари” ЕАД. 
(7) – приемане на начален ликвидационен баланс на: 
- „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/; 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/;  
-„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД /в ликвидация/; 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/; 
-„Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/. 
(8) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, промяна 

предназначението на жилища и вземане на решение за продажбата им. 
(9) – създаване на работна група във връзка с предстоящо 

прекратяване на трудови договори на работници и служители на общински 
търговски дружества в ликвидация. 

(10) – допълнение на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(11) – прекратяване правото на ползване, учредено на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, върху имоти-общинска собственост. 

(12) – промяна в Правилника на ОП „Комплекс за детско хранене”. 
(13) – изменение в „Годишната програма за 2013 г.” и учредяване 

безвъзмездно право на ползване на ДКЦ „Чайка”ЕООД, върху имот 
общинска собственост. 



(14) – отмяна на решение № 645-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане на част от 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски” № 62. 

(15) – разкриване на услуга – Седмична грижа към Дневен център за 
деца и младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст”. 

(16) –  предоставяне на сградите на детските градини – общинска 
собственост за безвъзмездно управление на представляващите ги. 

(17) – разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, баланс и 
отчет за приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД. 

(18) – допълване на Наредбата за гробищните паркове на 
територията на община Варна, предоставени за управление на „Обреди” 
ЕООД - Варна. 

(19) –  изменение на Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества. 

(20) – приемане на доклад от Николай Недков – председател на 
работна група, създадена с решение № 520-12/9/04,05.07.2012 г. на Общински 
съвет – Варна относно проверка на дейността на „Паркинги и гаражи – 
Варна” ЕАД. 

 
    Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
    
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

864-13. 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 № АУ000481ВН-
005ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, приета 
с Решение №147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински съвет – Варна, както 
следва: Към точка 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, ул. „Кокиче” № 8-А 
ПИ с идентификатор 10135.2553.853  
с площ 9/339 кв.м. 

 
7097/29.09.2012 г. 

864-13-1. 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 
№ АУ 000481ВН-005ВН/21.11.2012 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 9 м2 ид. части от ПИ 10135.2553.853, целия с площ 339 м2, с 
административен адрес, гр. Варна, ул. „Кокиче” № 8-А, в размер на 1 830 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 
203,33 лева. 

864-13-2. 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 № АУ000481ВН-
005ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и от друга страна 
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ и ДОБРИНКА ДИМИТРОВА 
БОРИСОВА, чрез продажба  на имот - частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Кокиче” № 8-А представляващ 9 м2 
ид. части от ПИ 10135.2553.853 целия с площ 339 м2, при граници на имота: 
ПИ с идентификатор 10135.2553.171, ПИ с идентификатор 10135.2553.854, 
ПИ с идентификатор 10135.2553.852 на съсобствениците БОРИСЛАВ 
ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ и ДОБРИНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА, при равни 
квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7097/29.09.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 1 830 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Не виждам. Колеги в режим на 

гласуване, изразете вота си. .. За колегите пред зала, в режим на гласуване 
сме. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 21, предложението се приема. 



Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
865-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от 
НРПУРОИ на Общински съвет – Варна, а именно продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост представляващ земя с площ от 1 120 
кв.м. от УПИ VII-642, квартал 48, целия с площ 1 145,17 кв.м, находящ се в 
община Варна, с. Константиново, ул. „Витоша”, квартал 48, при граници: 
ул. „Витоша”, УПИ VIII–642, УПИ VI–641, УПИ ХI–215 и УПИ Х–212, на 
Еленка Мартинова Христова, и по предложение на Кмета на община Варна с 
№ ЗАО37493/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител на имоти, с която е определена пазарната 
стойност на гореописания имот в размер на 18 093,38 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 16,15 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6692 / 16.12.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли въпроси по предложението, мнения? Не виждам. В режим на 

гласуване, можете да упражните вашето право да изразите вота си. .. Колеги, 
ако смятате, че трябва да намалим на двадесет секунди, подскажете ми. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 21, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
866-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2, предл. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал.1, ал. 2, 
ал. 3 от НРПУРОИ, а именно: учредяване право на строеж на д-р Юлия 
Георгиева Златанова за пристрояване на стълбище със застроена площ 3,80 



(три цяло и осемдесет стотни) кв.м. към самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.3511.28.10.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и единадесет. двадесет и осем. десет. едно), с 
административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане” ІV м.р., бл. 78, вх. Г, 
етаж І-ви, апартамент № 1, върху поземлен имот - частна общинска 
собственост №10135.3511.28 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и единадесет. двадесет и осем), целият с площ 32 760,00 (тридесет 
и две хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м., при съседи: ПИ №№ 
10135.3511.29, 10135.3511.20, 10135.3511.22, 10135.3511.27, 10135.3511.30, 
10135.3511.31, 10135.3511.35, 10135.3511.32, и по предложение от Кмета на 
община Варна с № ЗАО 6208/21.12.2012 г. 

Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на отстъпеното 
право на пристрояване върху гореописания имот в размер на 950,00 
(деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. 250,00 (двеста и петдесет) лева, без включен ДДС. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5145/16.09.2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Гласуване, ще ви помоля да 

изразите вота си. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
867-13.  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 
12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2013 г.”, приета с Решение № 147-18 / 3 / 14,15.12.2011 г. на Общински съвет, 
както следва: Към точка 2.1. Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба, чрез публичен търг или публично оповестен 



конкурс, или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС се добавя следния 
текст: 
№ Административен адрес АОС № 
1. гр.Варна, ул. „Злати Бръчков” № 14, ПИ 

10135.3517.467, с площ 102 кв.м. 
6193 / 07.12.2010 г. 

867-13-1.  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 
№ РД12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.467, с площ 102 (сто и два) кв. м., находящ се в 
град Варна, район „Младост”, ул. „Злати Бръчков” № 14, кв. 271, в размер на 
24 700 (двадесет и четири хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 242,15 (двеста четиридесет и два лева и 
петнадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

867-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост”, ул. „Злати 
Бръчков” № 14, кв. 271, с площ 102 (сто и два) кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.3517.95, ПИ 10135.3517.468 и ПИ 10135.3517.93. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
6193/07.12.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 24 700 (двадесет и четири хиляди и 
седемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
242,15 (двеста четиридесет и два лева и петнадесет стотинки) лева, без 
включен ДДС.  

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
470 (две хиляди четиристотин и седемдесет) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 



2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
(оригинал), а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър 
– актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

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

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

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

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

2.9. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 470 (две 
хиляди четиристотин и седемдесет) 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 петдесет) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразете 

своя вот. .. След това гласуване ще намалим времето на 20 секунди, ако някой 
се затруднява можем да го върнем отново на 30. 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
868-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК, Общински съвет – Варна, отменя свое решение № 657-6(11)/19.09.2012 
г.  

868-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
община Варна с № ОСИСД13000308ВН-001ВН/21.01.2012 г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „ДДД – ВАРНА” с управител Антоанета Иванова Тончева, 
създадено с Решение № 422-16(7)/16 и 17.05.2012 г., част от имот – общинска 
собственост, представляващ стаи с №№ 9, 14 и 15, разположени на втория 
етаж в сградата, находяща се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 19 А - предмет на 
АОС № 3135/25.08.2004 г. 



Безвъзмездното управление се предоставя на ОП „ДДД” - Варна за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление, 
върху описаната част от имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Давам възможност да 

изразите вота си. .. Времето вече е 20 секунди.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
 Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, 

ал. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НРУПСЧОВКТД, в съответствие със свое 
решение № 744-7 /Пр. 12/ 27.07.2005 г., и по предложение на Кмета на 
община Варна с № ОС 12001785ВН-002ВН/15.12.2012 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Увеличава капитала на „Пазари” ЕАД от 977 800 /деветстотин 
седемдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева на 4 736 800 /четири милиона 
седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала – община Варна на нови 37 590 броя 
поименни акции с право на глас по 100 лева всяка една. 

За сметка на записаните нови акции община Варна внася в капитала на 
дружеството непарична вноска, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди 
четиридесет и един/ кв.м., с местонахождение област Варна, община Варна, 
гр. Варна, бул. „Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, ст. кад. 1, 
при граници на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, ПИ 
10135.2558.97 и ПИ 10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6811/06.02.2012 г. 

Оценката на непаричната вноска на община Варна в капитала на 
„Пазари” ЕАД е в размер на 3 759 000 /три милиона седемстотин петдесет и 
девет хиляди/ лева, съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 



72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 
20121122150349-3 от 29.11.2012 г.  

2. Изменя чл. 6. от Устава на „Пазари” ЕАД, който да придобие 
следния вид: 

„Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 4 736 800 /четири 
милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, 
разпределен в 47 368 /четиридесет и седем хиляди триста шестдесет и осем/ 
броя поименни акции с право на глас от по 100 /сто/ лева всяка една. Целият 
капитал на дружеството е собственост на община Варна. 

/2/ За сметка на записаните акции община Варна е внесла в капитала 
на дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон следните 
вноски: 

1. непарична вноска, представляваща имот – частна общинска 
собственост, подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.2004 г., съставляващ 
УПИ І – за пазар, целият с площ от 10 720 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Д-р Пискюлиев” в кв. 333 по плана на 9-ти подрайон на града, при съседи на 
имота: ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Д-р Пискюлиев” и ул. „Дрин”, на стойност 
943 565, 70 /деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и пет 
лева и седемдесет стотинки/ лв. 

2. непарична вноска, представляваща дълготрайни материални активи 
на стойност 34 151 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и един/ лева, 
съгласно баланса на „Пазари” от 1996 год., като стойността на непаричната 
вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на имуществото на 
държавните и общински предприятия при образуване и преобразуване в 
еднолични търговски дружества с държавно имущество. 

3. непарична вноска представляваща поземлен имот с идентификатор 
10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди четиридесет и един/ 
кв.м., с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. 
„Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, ст. кад. 1, при граници 
на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, ПИ 10135.2558.97 и ПИ 
10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6811/06.02.2012 г., на стойност 3 759 000 /три милиона седемстотин петдесет 
и девет хиляди/ лева. 

4. Парична вноска в размер на 83.30 /осемдесет и три лева и тридесет 
стотинки/ лв.” 

4. Общински съвет – Варна възлага на „Пазари” ЕАД да предприеме 
всички необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 



актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението. 

 
 И по предложение на общинския съветник Христо Атанасов възлага на 

съвета на директорите на „Пазари” ЕАД да предприеме всички необходимите 
действия по изготвянето на ПУП за имота предмет на апорта, снабдяване и 
всички необходими документи, изготвяне на бизнес план и проекта на закрит 
пазар „Чаталджа”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

вота си. Г-н Ради Радев не участва в гласуването, да се впише в протокола. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 18; неучастващи в гласуването - 1, предложението не се 
приема. 

 
34 гласа са необходими. Следващото предложение. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
870-13.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 

ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Паркинги и гаражи – Варна“ЕАД /в ликвидация/ и Доклад на 
ликвидатора на дружеството Лъчезар Митков Бажлеков, поясняващ 
началния ликвидационен баланс. 

870-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 
ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Общинска охранителна фирма“ЕАД /в ликвидация/ и Доклад 
на ликвидатора на дружеството Лъчезар Митков Бажлеков, поясняващ 
началния ликвидационен баланс. 

870-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 
ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Дезинфекционна станция - Варна “ЕООД /в ликвидация/ и 
Доклад на ликвидатора на дружеството Николай Райчев Кръстев, 
поясняващ началния ликвидационен баланс. 

870-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 
ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Жилфонд“ЕООД /в ликвидация/ и Доклад на ликвидатора на 



дружеството Цанко Георгиев Цветанов, поясняващ началния ликвидационен 
баланс. 

870-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 
ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ и 
Доклад на ликвидатора на дружеството Марин Михайлов Михайлов, 
поясняващ началния ликвидационен баланс. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения по изчетеното предложение? Не 

виждам. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
871-13. 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 № 
РД12014278ВН/11.10.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2013 г.”, приета с Решение №147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински съвет - 
Варна, както следва: Към точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети за 
придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска 
собственост – продажба на общински жилища по райони, както следва: 

№ Адрес Блок Вход Етаж Ап АОС № 
1. ул.”Гоце Делчев” № 63   4 7 5396/2008 г. 

870-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, чл. 
47, ал. 1, т. 3, чл. 48, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 
35, ал. 5, ал. 6 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на община 
Варна с № РД12014278ВН/11.10.2012  г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд ”Ведомствен“ във фонд  ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на лицата, 
както следва:   

  
№ 

 

Адрес Бл Вх Ет Ап АОС 
№ 

Име Искане № 



   
1. 

Ул.”Гоце 
Делчев” № 63 

  4 7 5396/ 
2008 г. 

Дияна 
Георгиева 
Йорданова 

ЗАО – 11560/ 
30.03.2011 г. 

871-13-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2, 
чл.45, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ по 
предложение на Кмета на община Варна, Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилище от фонд ”Резервен” във фонд Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди “, както следва: 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да изразите 

вота си. Ако времето от 20 секунди е добро, да го оставим, така да не го 
бутаме. На някой да не му стига времето? Не виждам. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на 
Миглен Тодоров – общински съветник с № ОС13000166ВН/06.02.2013 г., 
Общински съвет – Варна създава Работна група с цел обсъждане на 
възможностите и условията за назначаване, съобразно нормативните 
изисквания на освободените служители на общински търговски дружества в 
ликвидация в новосъздадените ОП „Охрана”, ОП „Общински паркинги и 
синя зона” – Варна, ОП „Строителство и ремонт”, ОП „Комплекс за детско 
хранене”, в следния състав.  

Давам думата на колегата Миглен Тодоров да изрази своето 
предложение пред вас. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
 Заповядайте г-н Тодоров. Слушам.  
 

№ Адрес Блок Вход Етаж Ап АОС 
1. Ул.”Евлоги 

Георгиев” №15 
  6 48 5098/2008 г. 



 Миглен ТОДОРОВ 
 Благодаря г-жо Софрониева, уважаеми г-н председател, колеги. Не 

мисля, че има нужда да ви запознавам с мотивите на предложението. Направо 
ще мина към предлагане на състав на работната група, а той е същият състав, 
който разгледа дейността на „Паркинги и гаражи”. Мотивите ми за това са, че 
те така или иначе са се запознали с това дружество и им остават още четири. 
Отделно обаче от това искам да предложа и колегата Чутурков да участва в 
тази група, тъй като от своя страна той пък е запознат в подробности и 
детайли с дейността на фирмата, така че това е съставът на работната група, 
която аз предлагам. Ако трябва да повторя. 

 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Плюс г-н Чутурков. 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
Плюс г-н Чутурков. Благодаря ви. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Нека да изброим имената все пак на колегите, г-н Тодоров. 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
 Момент. Грешката е моя, г-н Чутурков всъщност участва в тази работна 

група. Така че... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 За това имах идеята да ги повторим на микрофон, за да влезе за записа. 

Николай Недков беше ... Нека да ги изчетем, да чуят колегите. 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
 Ако представителя на комисията може да ги изчете, тъй като аз не знам 

... 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Аз също не ги знам. 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
Целият състав, както видяхте допуснах и грешка, тъй като г-н Чутурков 

явно е бил в групата. 
 
 



 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Г-н Чутурков, Вие да ни помогнете за групата, г-н Недков … 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
 Значи колегите, които аз знам, че участваха са председателя на ... 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Колегата Недков дали е тука? 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
 ... Николай Недков, колегата Христо Атанасов, г-н Чутурков, … г-жа 

Галина Крайчева, … г-н Балабанов също … 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Работната група следва да представи отчет на следващото заседание на 

Общински съвет – Варна, което ще се проведе през месец март или април, 
нали зависи. На следващото заседание. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги все пак да припомня Николай Недков ... 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Той сега ще дойде. Всеки момент ще влезе в зала. Ето го г-н Недков. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Недков, определяме състав на работната група, която да разгледа 

как ще бъдат прехвърлени служителите от ликвидираните дружества в тези, 
които се създават. Идеята е да бъде Вашата работна група, която работи за 
„Паркинги и гаражи”, само да опресните паметта ни за състава на групата. 
Николай Недков, Димитър Чутурков, Христо Атанасов, Галина Крайчева и 
Тодор Балабанов. Това ли бяхте? Или пропускам някой. 

 
 Николай НЕДКОВ 
 ...................... 
 
 Миглен ТОДОРОВ 
 Г-н председател, мисля че е достатъчен броя на общинските съветници, 

така че тези, които изброихте, нека това бъде моето предложение за работна 
група. 

 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги чухте и потвърденото предложение от Миглен Тодоров, нашият 

колега. Работната група да бъде в състав от пет човека. И да я повторя: г-н 
Недков, г-н Чутурков, Христо Атанасов, Галина Крайчева, Тодор Балабанов. 
Има ли други предложения? Не виждам. Ще ви помоля да го потвърдим и с 
Вашият вот. 

 
872-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и по 
предложение на Миглен Тодоров – общински съветник с № 
ОС13000166ВН/06.02.2013 г., Общински съвет – Варна създава Работна 
група с цел обсъждане на възможностите и условията за назначаване, 
съобразно нормативните изисквания на освободените служители на 
общински търговски дружества в ликвидация в новосъздадените ОП 
„Охрана”, ОП „Общински паркинги и синя зона” – Варна, ОП „Строителство 
и ремонт”, ОП „Комплекс за детско хранене”, в следния състав:  

1. Николай Недков Недков. 
2. Димитър Иванов Чутурков. 
3. Христо Атанасов Атанасов. 
4. Галина Димитрова Крайчева-Иванова. 
5. Тодор Иванов Балабанов. 
 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание на 

Общински съвет – Варна, което ще се проведе през месец март. 
 
Председател на групата си е както си е бил. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 
873-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 

1 и 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 9, ал. 1 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД13002625ВН/30.01.2013 
г., Общински съвет – Варна допълва свое решение № 747-7/12/24.10.2012 г., 
както следва: 

1.1. В т. 2 “ Предоставя за безвъзмездно управление части от имоти-
публична общинска собственост се добавя текста: „с правото да ги отдават 



под наем за осигуряване на храненето на учениците, съгласно действащото 
законодателство и правото да се разпореждат със средствата, получени от 
наемите на тези обекти”. 

1.2. Одобрява заповед 0266/25.01.2013 г. на Кмета на община Варна; 
1.3. Допълва Методика за определяне на стартови базисни цени при 

обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем, чл. 3, ал. 1, т. 2, както следва: текстът “Помещения за закусвални, 
сладкарници, снек-бар и др. подобни” да се замени с текста “Помещения за 
закусвални, сладкарници, снек-бар, ученически столове, и/или ученически 
бюфети и др.подобни”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Точка единадесет в дневния ред в собствеността. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 
874-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно 

раздел ІV, чл. 2 б от договор № Д-9-9200(709)/22.05.2009 г., и по предложение 
на Кмета на община Варна с № РД13001068ВН/15.01.2012 г., Общински съвет 
– Варна прекратява правото на ползване, учредено на „Паркинги и 
гаражи - Варна” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. 
„Съборни” № 19 А, ЕИК 200472647, и създадено с решение № 1226-7, взето 
по Протокол № 14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет –Варна, по отношение 
на следните имоти-общинска собственост: 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна, УПИ І-

„за паркинг и етажен гараж”, кв. 8, до бл. 306, представляващ земя с площ 4 774 кв.м. – 
предмет на АОС № 696/03.02.1998 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна, УПИ 
VІІ-„за гаражи и паркинг”, кв. 21, до бл. 401, представляващ земя с площ 4 100 кв.м. – 
предмет на АОС № 738/03.02.1998 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна, УПИ І-

„за благоустройство и паркинг”, кв. 4, до бл. 405, представляващ земя с площ 13 804 
кв.м. – предмет на АОС № 718/03.02.1998 г.; 



- ж.к „Владислав Варненчик”, ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна, УПИ І-

„за паркинг”, кв.19, до бл. 301, представляващ земя с площ 2 322 кв.м. – предмет 
на АОС № 710/03.02.1998 г.; 

- ул. „Ал. Дякович”, УПИ І-306 „паркинг”, кв. 146, 7-ми п.р. по плана на 
гр. Варна, представляващ земя с площ 550 кв.м. – предмет на АОС 
5508/15.01.2009 г.; 

- ул. „Младежка”, кв. „Трошево”, УПИ ІХ-„за подземен гараж” до бл. 31, 16-ти 
п.р представляващ земя с площ 2700 кв.м., предмет на АОС № 
7151/31.10.2012 г.; 

- ж.к „Младост”, ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230 „за паркинг”, 
кв. 9, пред бл. 126, представляващ земя с площ 2 317 кв.м. – предмет на АОС 
№ 4277/02.04.2007 г. 

- ул. „Мусала”, 8-ми п.р. по плана на гр. Варна, кв. 41, УПИ ІІІ –„за 

озеленяване, паркинг и туристически информационен център” – предмет на АОС № 3529/19.08.2005 
г. ; 

- ул. „Ак. Андрей Сахаров”, 26-ти м.р по плана на гр. Варна, УПИ І 
„обществен гараж”, представляващ земя с площ 1 767 кв.м. – предмет на АОС 
№ 5308/05.11.2008 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да 

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

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 8, 

ал. 9 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2013 г.: 

Допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване 
на ограничени вещи права” в т. 3.3 „Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване” с имоти-частна общинска собственост, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2562.134, с площ 4 271 кв.м.– 
предмет на АОС № 1435/18.10.1999 г.; 

13.1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от ЗОС, 
във връзка чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
община Варна с № РД12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., Общински съвет – 



Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Приморски, 
ж.к. „Чайка”, представлявано от Александра Василева Манушева – управител 
върху имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2562.134 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин шестдесет и две.сто тридесет и четири), с площ 4 271 кв.м. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна за срок  от 10 (десет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване 
върху описаната част от имота. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Софрониева пропусна точка дванайсета, ще я помоля да изчете 

точка дванайсета и да гласуваме точка дванайсета. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
А да. 
 
875-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 119 от 

Закона за здравето и предложение на Кмета на община Варна с № 
РД13001988ВН/25.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 7 от 
Правилника на ОП „Комплекс за детско хранене”, както следва: 

„Стоките и услугите, предоставяни на частни физически или 
юридически лица и организации се определят в Приложение № 1 на „Наредба 
за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Варна”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
По точка дванайсета от собствеността, касаеща общинско предприятие 

„Комплекс за детско хранене”, мнения или съображения? Не виждам. Ще ви 
помоля да гласувате. 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следващата тринадесета точка, заповядайте. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, току що изчетох т. 13 - относно учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на ДКЦ „Чайка” ООД, моля да минете в 
режим на гласуване. 

 
876-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № РД 
12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2013 г.: 

Допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване 
на ограничени вещи права” в т.3.3 „Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване” с имоти-частна общинска собственост, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2562.134, с площ 4 271 кв.м.– 
предмет на АОС № 1435/18.10.1999 г.; 

876-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка чл. 48, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
община Варна с № РД12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Приморски, 
ж.к. „Чайка”, представлявано от Александра Василева Манушева – управител 
върху имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2562.134 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин шестдесет и две.сто тридесет и четири), с площ 4 271 кв.м. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна за срок  от 10 (десет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описаната част от имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате ли мнения или съображения по това, което каза госпожа 

Софрониева. Минутка преди това прочете предложението касаещо 
безвъзмездното право на ползване за ДКЦ „Чайка”. Имате ли мнения и 
съображения? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 

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

отсъстващи - 15, предложението се приема. 



Следващо предложение, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
877-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на община Варна с № РД12019223ВН-001ВН/15.01.2013 г., 
Общински съвет –Варна отменя свое Решение № 645-6(11)/19.09.2012 г.  

877-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на община Варна с № РД12019223ВН-001ВН/15.01.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление, 
част от имот –  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. 
Раковски” № 62, представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м., а 
именно:  

 -  полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 
 -  първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 
 - втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м. – предмет на АОС № 

3744/22.03.2006 г. на „Центъра за обществена подкрепа” (ЦОП) с управител  
Румяна Николаева Драгнева-Йорданова, създадено с Решение № 91-11-1 по 
протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет – Варна на 14 и 
15.12.2011 г., за срок от 10 (десет) години. 

877-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 48,ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на община Варна с № РД 12019223ВН-001ВН/15.01.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно ползване, 
част от имот –  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. 
Раковски” № 62, представляващ  сграда със застроена площ 186,10 кв.м., а 
именно: 

- трети етаж със застроена площ 204,26 кв.м – предмет на АОС 
3744/22.03.2006 г. – на „Агенция за социално подпомагане”, създадена на 
основание Закон за социално подпомагане (ДВ, бр. 56/98 г., изм. и доп. бр. 
120/02 г.), БУЛСТАТ 121015056, дан. № 1223085209, със седалище и адрес на 
управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, представлявана  от 
Ивайло Цветанов Иванов– изпълнителен директор с териториално поделение 
Дирекция „Социално подпомагане - Варна” за срок от 10 (десет) години. 

Граници на имота: тр. площ, ул. „Шар”, ул. „Георги С. Раковски”. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване/ управление върху гореописания имот, както и осъществяването на 



всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение 
на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Ще ви помоля да 

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Следващото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
878-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 
36, ал. 1, 2, т. 5 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД13003042ВН/05.02.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие: 

Да се разкрие услуга - седмична грижа към Дневен център за деца и 
младежи „Св.Йоан Златоуст” с капацитет 10 места, делегирана от 
държавата дейност и издръжка за едно място, съгласно Решение на 
Министерски съвет за разпределяне на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за 
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата 
дейности, считано от 01.07.2013г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения или съображения? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Следващата точка е много 

дълга и тя е за безвъзмездно управление на сградите и земята на детските 
градини. Ще ви помоля да гласуваме да ви изчета само наименованията на 
ЦДГ-тата, ако не възразявате, ако искате - чета. Понеже … Аз когато стигна 
до …  

  



Николай АПОСТОЛОВ 
Какво е предложението Софрониева, не те разбрах. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами това е, да ги изчета наименованията на ЦДГ-тата.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги има предложение от председателя на комисията, точка 

шестнайсет от предложенията на “Собственост и стопанство” да бъдат 
изчетени основанията, като съответните детските заведения да бъдат 
изчетени само, като наименования, без всичките подробности. Може би и 
актовете за общинска собственост. Има ли някой „против“ това предложение? 
Не виждам. Все пак да го изгласуваме, колеги. Моля да изразите вота си по 
това, което предложи г-жа Софрониева. 

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

предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
879-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на община Варна с № ФСД12-9303/34/06.02.2012 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно управление 
на следните имоти: 

1. ОДЗ № 11 „Детски свят”, находящо се в гр. Варна, ж.к „Вл. 
Варненчик”, ул. „Шести Септември”, І микрорайон, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.4504.484 с площ 6 494 кв.м. и двуетажна 
масивна сграда с идентификатор 10135.4504.484.1 с площ 1 191 кв.м., 
предмет на АОС № 6534/07.07.2011 г. в полза на ОДЗ № 11 „Детски свят”. 

2. ЦДГ № 8 „Христо Ботев” находяща се в гр. Варна, ул. „Средна 
гора” № 45, подрайон: 12, кв. 202, УПИ ІІІ-107 „за детско заведение”, 
представляващ земя и сграда: 

- земя – поземлен имот 10135.51.107 с площ 6 501 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.51.107.1 с площ 440 кв.м., 

предмет на АОС № 6618/10.10.2011 г. в полза на ЦДГ № 8 „Христо Ботев”. 



3. ЦДГ № 13 „Звездичка”, находяща се в гр. Варна, ул. „Фр. Жолио 
Кюри” № 14, п-л ІІ, кв. 416, представляващ земя и сгради: земя – поземлен 
имот 10135.1504.5 с площ 3 313 кв.м.; 

- сгради, състоящи се от два блока на 3 етажа и сутерен и един 
блок на 2 етажа и сутерен със застроена площ 607 кв.м., предмет на АОС №. 
374/20.10.1997 г. в полза на ЦДГ № 13 „Звездичка”. 

4. ОДЗ № 8 „Лястовичка”, находяща се в гр. Варна, ж.к 
„Възраждане”, представляващ земя и сгради: 

  - Поземлен имот № 10135.3511.101 с площ 5 181 кв.м.; 
  - двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.3511.101.1 с 

площ 194 кв.м.; 
- триетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.3511.101.2 с 

площ 395 кв.м., предмет на АОС № 6474/20.06.2011 г. в полза на ОДЗ № 8 
„Лястовичка”. 

5. ЦДГ № 46 „Слънчева дъга” находяща се в гр. Варна, ул. „Уилям 
Гладстон”, подрайон: 6, кв. 634 А, УПИ VІІІ-„детска градина”, представляващ 
земя и сграда: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2558.153 с площ 5 532 кв.м.; 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2558.153.1 със 

застроена площ 624 кв.м., предмет на АОС № 6218/24.01.2011 г. в полза на 
ЦДГ № 46 „Слънчева дъга”. 

        6. ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова” находяща се в гр. Варна, 
ул. „Кирил Пейчинович” № 19, район: 29, кв. 124, представляващ земя и 
сграда: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.5506.33 с площ 2 483 кв.м.; 
- двуетажна сграда и подземен етаж със застроена площ 406 кв.м.; 
С АОС № 3243/18.11.2004 г е актуван като публична общинска 

собственост недвижим имот, в полза на ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова”, 
7. ОДЗ № 5 „Славейче”, находящо се в гр. Варна, ул. „Студентска”, 

район: 23, кв. 4, представляващ земя и сгради: 
- земя представляваща п-л ІІ-ри в кв. 4 с площ 6 500 кв.м; 
- сгради, състоящи се от шест блока свързани помежду си  с коридори 

със застроена площ 1 280 кв.м, предмет на АОС № 784/10.08.1998 г. в полза 
на ОДЗ № 5 „Славейче. 

8. ЦДГ № 2 „Пламъче”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Владислав 
Варненчик”, кв. 16, представляващ земя и сграда: 

- земя с площ 6 587 кв.м; 
- сграда ,състояща се от четири блока, блок 1 и 2 са триетажни, блок 3-

двуетажен, а блок 4 е на два етажа с кухня. Застроената площ 1 156 кв.м., 
предмет на АОС № 617/06.03.1998 г. в полза на ЦДГ № 2 „Пламъче”. 



9. ЦДГ № 35 „Незабравка” находяща се в гр. Варна, ул. „Евлоги 
Георгиев”, подрайон: 24, кв. 15, УПИ „детски дом”, представляващ земя и 
сгради: 

- земя – Поземлен имот 10135.2554.25 с площ 6 300 кв.м.; 
- сгради: 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.1 със 

застроена площ 218 кв.м; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2554.25.2 с площ 158 кв.м; 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.3 със 

застроена площ  213 кв.м.; 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.4 със 

застроена площ 160 кв.м.; 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор  10135.2554.25.5 с 

площ 207 кв.м; 
- двуетажна сграда и сутерен с идентификатор 10135.2554.25.6 с площ 

192 кв.м., предмет на АОС № 6575/26.08.2011 г. в полза на ЦДГ № 35 
„Незабравка”. 

10. Обединено детско заведение № 4, находящо се в гр. Варна, ул. 
ж.к. „Чайка”, представляващ земя и сгради: 

- дворно място с площ 6 864 кв.м.; 
- сграда състояща се от шест блока със застроена площ 1 280 кв.м, 

предмет на АОС № 370/06.11.1997 г. в полза на Обединено детско заведение 
№ 4 

11. ОДЗ № 2 „Д-р Петър Берон”, находящо се в гр. Варна, ул. 
„Генерал Колев” № 92, представляващ сграда със застроена площ 686 кв.м., 
състои се от подземен етаж, първи етаж, и втори етаж. Съгласно Заповед № Р-
6/16.01.2003 г. на Зам. кмета на община Варна е одобрено попълването на ПИ 
№ 17, предмет на АОС № 3309/15.04.2005 г, в полза на ОДЗ № 2 „Д-р Петър 
Берон”. 

12. ОДЗ № 14 „Дружба” ,находящо се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 
52, подрайон: 25, кв. 35, състояща се от пет сгради, свързани помежду си: 

- едноетажна сграда с идентификатор 101352554.53.1 с площ 158 кв.м; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2554.53.2 със застроена 

площ 194 кв.м.; 
- двуетажна сграда частично на сутерен с идентификатор 

10135.2554.53.3 със застроена площ 391 кв.м; 
- двуетажна сграда частично на сутерен с идентификатор 

10135.2554.53.4 със застроена площ 461 кв.м; 
- двуетажна сграда със идентификатор 10135.2554.53.5 със застроена 

площ 150 кв.м.; 



- земя: ПИ 10135.2554.53 с площ 6 616 кв.м., предмет на АОС № 
6342/25.02.2011 г. в полза на ОДЗ № 14 „Дружба”. 

13. ОДЗ № 31 „Боров кът”, находяща се в с. Каменар, кв. 38, 
представляващ сграда и земя: 

- земя – УПИ V с площ 5 660 кв.м.; 
- сграда, състояща се от три тела: два градински блока на три етажа и 

сутерени, административен блок на два етажа и сутерен с обща застроена 
площ 632 кв.м., предмет на АОС № 2671/21.07.2003 г в полза на ОДЗ № 31 
„Боров кът”. 

14. ЦДГ № 1 „Светулка”, находяща се в гр. Варна, ул. „Парижка 
комуна” № 25, кв. 390, представляващ земя и сгради: 

- земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-за детски ясли с площ 4 900 
кв.м.; 

- сгради, представляващи масивна сграда състояща се от два етажа, 
сутерен и тавански етаж със застроена площ 273 кв.м. и масивна едноетажна 
постройка (физкултурен салон) със застроена площ 117 кв.м., предмет на 
АОС № 2646/30.07.2003 г в полза на ЦДГ № 1 „Светулка”, 

15. ЦДГ № 4 „Теменужка”, находяща се в гр. Варна, ул. „Шейново” 
№ 18, подрайон: 8, представляващ  

1.ЗЕМЯ - ПИ №1064 с площ 891 кв.м. 
2.СГРАДИ: 
- Основна сграда, представлява масивна триетажна сграда на сутерен: 
I-ви етаж: състои се от 2 броя съблекални, 2 броя занимални, стая за 

домакин, стая за мед.сестра, офис, сервизни помещения и тераса. Застроена 
площ 340 кв.м. Застроена площ на терасата 87/осемдесет и седем/ кв.м. 

II-ри етаж: състои се от фоайе, 3 броя занимални, склад, офис, 
стерилизатор, сервизни помещения. Застроена площ 252,80 кв.м. 

III-ти етаж: състои се от фоайе, директорски кабинет, заседателна зала, 
спално помещение, учителска стая, битовки, сушилня, пералня. Застроена 
площ 252,80 кв.м. 

Сутерен: състои се от кухненски помещения, 3 броя складови 
помещения, битовка, котелно, сервизни помещения, коридори. Застроена 
площ 252,80 кв.м. 

- Полумасивна стопанска постройка, находяща се на гърба на 
основната сграда. Застроена площ 8,40 /осем цяло и четиридесет/ кв.м. 
предмет АОС №4254/14.03.2007 г.в полза на ЦДГ № 4 „Теменужка”. 

16. ЦДГ № 12 „Пинокио”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Дружба” – 
Аспарухово, състояща се от сгради и земя: 

- сгради – основа сграда на изба и самостоятелно парно със застроена 
площ 286 кв.м. и други два броя сгради с обща площ 132 кв.м.; 



- земя – УПИ V с площ 4 300 кв.м., предмет на АОС № 
4952/23.04.2008 г.  

И недвижим имот състоящ се от сгради и земя: 
- сгради – основна сграда на изба и самостоятелно парно със застроена 

площ 264 кв.м., сграда – пералня – застроена площ 33 кв.м., сграда склад и 
застроена площ 33 кв.м. 

- земя – УПИ ІІ-детска градина с площ 5 830 кв.м., предмет на АОС № 
4950/23.04.2008 г., в полза на ЦДГ № 12 „Пинокио”. 

17. ЦДГ № 15 „Гълъбче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил 
Петлешков” № 33, представляващ: 

- сграда – състои се от 3 блока „А”, „Б” и „В” всеки от по 2 тела, 
съединени по между си с топла връзка. Обща застроена площ 1 134, БЛОК 
„А” – застроена площ 300 кв.м.; БЛОК „Б” – застроена площ 300 кв.м., БЛОК 
„В” – застроена площ 327 кв.м.; 

- земя – представляваща поземлен имот № 1052 с площ 6220 кв.м, 
предмет на АОС № 4880/04.03.2008 г в полза на ЦДГ № 15 „Гълъбче” 

18. ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин”, находяща се в гр. Варна, ул. 
„Стефан Караджа” № 24, подрайон: 3, кв. 718, състояща се от сграда и земя: 

- сграда – застроена площ – 230 кв.м.. Сградата е двуетажна със 
сутерен и централна административна част; 

- земя – УПИ VІІІ-7, кв. 718 с площ 1 635 кв.м., предмет на АОС № 
3966/28.08.2006 г. в полза на ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин”. 

19. ЦДГ № 21 „Калина Малина” находяща се в гр. Варна, ж.к 
„Чайка”, подрайон: 19, представляващ земя и сгради: 

- земя – Поземлен имот 10135.2562.56 с площ 5 424 кв.м.; 
- сгради:  
- едноетажна сграда идентификатор  10135.2562.56.1 със застроена 

площ 262 кв.м.; 
- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.2 със застроена 

площ 105 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.3 със застроена 

площ 176 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.4 със застроена 

площ 334 кв.м.; 
- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.5 със застроена 

площ 129 кв.м, предмет на АОС № 6595/02.09.2011 г. в полза ЦДГ № 21 
„Калина Малина”. 

20. ЦДГ № 24 „Иглика” находяща се в гр. Варна, кв. Виница, ул. 
„Албатрос” № 5, кв. 32-а, УПИ І –детско заведение със застроена площ 3 234 
кв.м., състоящ се от: 



- сгради: 
- едноетажна сграда  със застроена площ 538 кв.м.; 
- едноетажна сграда със застроена площ 344 кв.м. предмет АОС № 

3142/23.08.2004 г. в полза ЦДГ № 24 „Иглика”. 
21. ЦДГ № 25 „Люляче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Адмирал 

Грейг” № 21, представляващ земя и сгради: 
- земя - Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.333 с площ 2 835 

кв.м.; 
- сгради: 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.5510.333.3 със застроена 

площ 274 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.5510.333.4 със застроена 

площ 287 кв.м., предмет на АОС № 6605/05.10.2011 г. в полза на ЦДГ № 25 
„Люляче”. 

22. ЦДГ № 28 „Карамфилче” находяща се в гр. Варна, ул. 
„Карамфил” № 13, район: 25, кв. 17. Имотът се състои от земя и сгради: 

- земя с площ 5 380 кв.м.; 
- сграда – масивна двуетажна сграда на сутерен със застроена площ 

314 кв.м.; масивно едноетажно тяло със застроена площ 58,24 кв.м.; топла 
връзка между едноетажното и двуетажното тяло със застроена площ 14,5 
кв.м.; кухненски блок със застроена площ 118,75 кв.м., дървена барака с три 
броя секции: секция „а” със застроена площ 88,36 кв.м., секция „б” със 
застроена площ 135,85 кв.м., секция „в” със застроена площ 134,40 кв.м.; 
дървена барака с два броя секции с обща застроена площ 313,50 кв.м., 
предмет на АОС № 900/19.11.1998 г. в полза на ЦДГ № 28 „Карамфилче”. 

23. ЦДГ № 44 „Крилатко”, находяща се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане”, микрорайин: ІІ, представляващ земя и сгради: 

- земя - поземлен имот 10135.3511.227 с площ 10 264 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.3511.227.1 с площ 185 

кв.м.; 
- триетажна сграда с идентификатор 10135.3511.227.2 със застроена 

площ 398 кв.м., предмет АОС № 6574/26.08.2011 г. в полза на ЦДГ № 44 
„Крилатко”. 

24. ЦДГ № 43 „Синчец”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Младост”, І-
мр., представляващ сгради и земя: 

- дворно място с площ 9 652 кв.м, парцел І-за детски комбинат; 
- сгради. 
Първи корпус състоящ се от четири сгради със застроена площ 1 

037,70 кв.м. 



Втори корпус – състоящ се от четири сгради с обща застроена площ 1 
037,70 кв.м. Отделните блокове са свързани с покрита връзка със застроена 
площ 60 кв.м. предмет на АОС № 1493/13.01.2000 г в полза на ЦДГ № 43 
„Синчец”. 

25. ЦДГ № 3 „Детско градче” находяща се в гр. Варна, бул. 
„България”, ЗПЗ, състои се от земя и сгради: 

- земя с площ 20 924 кв.м.; 
- сгради- осем броя едноетажни дървени бараки, всяка със застроена 

площ 323 кв.м. предмет АОС № 890/12.11.1998 г в полза на ЦДГ № 3 
„Детско градче”. 

26. ОДЗ № 13 „Детска радост” находящо се в гр. Варна, кв. Победа, 
ул. „Тодор Радев” № 10, етажи – 2. Състои се от три блока с по две тела. 
Блоковете са съединени помежду си с топла връзка. 

I.БЛОК"А"-застроена площ-300 кв.м., разгъната площ-600 кв.м. 
1.I-ви етаж се състои от: 
Вляво - занималня-спалня, склад, общи тоалетни общи умивални, 

гардероб, офис. Вдясно- занималня-спалня, склад, общи тоалетни, общи 
умивални, гардеробно, офис. 

2.II-ри етаж се състои от: 
Вляво-занималня-спалня, склад, общи тоалетни, общи умивални, 

гардеробно, офис. 
вдясно-медицинска стая, предверие с тоалет и мивка, стая на директор, 

мед.кабинет и музикално помещение. 
II.БЛОК"Б" - застроена площ-351 кв.м., разгъната площ-702 кв.м. 

Състои се от: 
1.I-ви етаж: вляво-градинско тяло, занималня-офис, склад, общи 

тоалетни, общи умивални, гардеробно, офис. Вдясно-кухненско тяло. 
2.II-ри етаж: градинско тяло, занималня-спалня, склад, общи тоалетни, 

общи умивални, гардеробно, офис. Вдясно-нова пристройка, над кухненското 
тяло, за физк. салон, който излиза над кухнята и под това пространство се 
изграждат два склада. 

III.БЛОК"В"-застроена площ-327 кв.м., разгъната площ-654 кв.м. 
Състои се от: 

I-ви етаж-яслена група- изолационно, гардеробно, занималня, спалня, 
обща умивалня, тоалетна, офис. 

II-ри етаж- яслена група - гардеробно, занималня, спалня, общи 
умивални, тоалети, офис. 

Перално помещение,два склада,работилница,тоалет,баня. 
IV.ТОПЛА ПОКРИТА ВРЪЗКА-свързващ трите блока със застроена 

площ - 207 кв.м., разгъната площ-414 кв.м. 



ДВОРНО МЯСТО - 6544 кв.м. предмет на АОС № 843/07.10.1998 г в 
полза на ОДЗ № 13 „Детска радост”. 

27. ЦДГ № 32 „Моряче” находяща се в гр. Варна, ж.к Младост, ІІ 
микрорайон, представлява сграда със застроена площ – 1 140 кв.м, състояща 
се от 4 блока с топла връзка: 

- Блок "А" - на два етажа с по две крила за четири групи. Всяка група 
има служебно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, сервизни помещения и 
офис; 

- Блок "Б" - административен с изолационно помещение, физкултурен 
салон и сервизни помещения; 

- Блок "В" - кухненски блок, състоящ се от кухня, подготвителни 
помещения за месо, риба, яйца, зеленчук и хляб, складове, бойлерно, 
вентилационно и сервизно помещение; 

- Блок "Г" - състоящ се от: пералня, гладачна, складове за бельо, стая 
за персонала, със сервизни помещения; 

- ЗЕМЯ – 4 300 кв.м предмет на АОС № 527/17.02.1998 г. в полза 
„ЦДГ № 32 „Моряче”. 

28. ОДЗ № 15”Морска звездичка” находящо се в гр. Варна, ж.к 
„Младост” до блок 104, обединено детско заведение, със застроена площ 2 
280 кв.м., състоящо се от пет тела както следва: 

- № 1 - блок детска ясла. Двуетажен. Всеки етаж се състои от 
занималня, спалня, сервизни помещения, офис, гардероб, филтър , 
изолационно помещение. 

- № 2 - блок детска градина. Двуетажен. Всеки етаж се състои от 
занималня, спалня, склад, сервизни помещения, гардероб, офис. 

- № 3 - блок-двуетажен. На първия етаж се намира физкултурен салон, 
а на втория етаж-администрация. 

- № 4 - Кухненски блок. Едноетажен. 
- № 5 - Блок - двуетажен. На първия етаж са разположени котелно, 

стаи на огняра. На втория етаж са пералните помещения. 
- № 6 - Свързващо тяло. 
2.ДВОРНО МЯСТО: 
застроено и незастроено, цялото 7 300 кв.м. предмет на АОС № 

185/16.06.1997г в полза на ОДЗ № 15”Морска звездичка”. 
29. ЦДГ № 5„Слънчо” находяща се в гр.Варна, ул. „Юрий Венелин” 

№ 5. 
1.ЗЕМЯ - 2400 кв.м.: 
2.Сградата се състои от два етажа и сутерен. 



I-ви етаж - състои се от фоайе, две спални, занимални, две гардеробни 
помещения, две санитарни помещения, кабинет на директора, медицински 
кабинет и канцелария за домакина. 

II-ри етаж - състои се от фоайе, две спални-занимални, две гардеробни 
помещения, две санитарни помещения, методичен кабинет и учителска стая. 

Сутерен - състои се от кухня, перално помещение, котелно помещение 
и други предмет на АОС № 582/17.04.1998 г и филиали, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Патриарх Ефтимий” № 52 и ул. „Яне Сандански” № 1, 
представляващи: 

 ДВОРНО МЯСТО-218 кв.м: 
Филиала към детска градина № 5 "Слънчо" представлява сграда на два 

етажа и сутерен I-ви етаж се състои от столова, две спални-занимални, офис, 
тоалет, умивални. 

II-ри етаж се състои от три спални, офис, тоалет, умивални. 
сутерен - състои се от две съблекални, канцелария, складове, предмет 

на АОС № 581/16.04.1998 г. 
ПОМЕЩЕНИЯ - Разположени в партера на 8 етажен жилищен блок. 

Състои се от входно антре, гардероб, кухненски офис, занималня, игралня, 
спалня, сервизни помещения, кабинет, заедно със съответната припадаща се 
идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на 
АОС № 948/13.01.1999 г. в полза на ЦДГ № 5 „Слънчо”. 

30. ОДЗ № 16 „Българче” находящо се в гр. Варна, кв. „Владислав 
Варненчик” до бл. 20, представляващ ЗЕМЯ И СГРАДИ: 

І. Земя –Поземлен имот 10135.4504.735 с площ 13 401.00 кв.м. 
ІІ. СГРАДИ - ОДЗ №16 "БЪЛГАРЧЕ" 
1.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.1. ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
2.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.2 ЗП=79.00 (седемдесет и 

девет) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
3.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.3 ЗП=238.00 (двеста 

тридесет и осем) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
4.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.4 ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен, предмет на АОС 6305/23.12.2010 г. 

в полза на ОДЗ № 16 „Българче”. 
31. ОДЗ № 1 „Маргаритка”, находящо се кв. „Владислав Варненчик” 

до бл. 20, представляващ земя и сгради: 



1.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.5 ЗП=243.00 (двеста 
четиридесет и три) кв.м. 

Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
2 .Сграда с идентификатор 10135.4504.735.6 ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
3.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.7 ЗП=75.00 (седемдесет и 

пет) кв.м. 
Етажност - 2 (два)етажа и сутерен. 
4.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.8 ЗП=249.00 (двеста 

четиридесет и девет) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
5.С града  с идентификатор 10135.4504.735.9 със застроена площ 633 

кв.м. 
Етажност : 2 /два/ етажа/ 
6.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.10 със застроена площ 

84кв.м. 
Етажност :1 /един/ етаж/, предмет на АОС № 6305/23.12.2010 г в полза 

на ОДЗ № 1 „Маргаритка”. 
32. ЦДГ № 38 „Ян Бибиян” находяща се в гр. Варна, ул. „Дойран” № 

9, представляващ Масивна двуетажна сграда,частично на изба, със следните 
помещения: занимални – спални - 6 бр., кухня, пералня, стая за директор, стая 
за домакин, стая за мед.сестра, офиси - 6 бр., санитарни възли - 6 бр.; бани - 6 
бр.; складове - 3 бр.; битовка - 1 бр.; коридори - 2 бр.; стълбища - 2 бр.; 
котелно. 

Застроена площ - 780 кв.м;  
Разширение към основната сграда, представлява. подготвителни 

помещения, складова площ, методичен кабинет и физкултурен салон. 
Застроена площ - 113,01 кв.м.  
Общо застр. площ на сградата-893,01 кв.м; 
Дворно място - 6375 кв.м, предмет на АОС № 365/31.10.1997 г и 

филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Добруджа” № 1 представляващ 
Двуетажна МС състояща се от: сутеренен етаж от 3 стаи,кухня, кухненска 
ниша, 2 антрета със застроена.площ - 87,61 кв.м; Изба - 8,07 кв.м. 

- първи етаж от 3 стаи, кухня, сервизни помещения, входно антре, 
ж.б.стълбище със застроена площ - 93,16 кв.м; 

- втори етаж от стълбище, входно антре, две стаи, кухня, сервизни 
помещения, антре, тераса от 101 кв.м; 

- Таванско помещение с площ 73 кв.м; 



- Дворно място - 198 кв.м предмет на АОС № 368/03.11.1997 г в полза 
на ЦДГ № 38 „Ян Бибиян”. 

33. ЦДГ № 6 „Златно зрънце” находяща се в гр. Варна, ж.к. Младост, 
бул. Република, Земя и сгради: 

1. Земя -Поземлен  имот 10135.3512.234 с площ 4 527.00 кв.м. 
2. Сграда –Основна сграда с идентификатор №10135.3512.234.1 със 

ЗП=616.00  кв.м. 
Етажност - 2 етажа и сутерен предмет на АОС № 6219/17.12.2010 г в 

полза на ЦДГ № 6 „Златно зрънце”. 
34. ОДЗ № 3 „Делфинче”, находящо се в гр. Варна, ж.к 

„Възраждане”, бул. „Република”, състояща се от: 
- Основна сграда №10135.3511.576.1 на площ 629 кв.м.; 
- Топла връзка №10135.3511.576.3 площ 37кв.м.;  
- Закрит басейн №10135.3511.576.2 със застроена площ 152кв.м 

предмет на АОС № 6298/17.12.2010 г. в полза на ОДЗ № 3 „Делфинче”. 
35. ЦДГ № 30 „Мечо Пух” находяща се в гр. Варна, кв. Чайка до бл. 

43, представляващ сгради и земя: 
- Поземлен имот № 10135.2562.115 с площ 7 163 кв.м. 
 - СГРАДИ състоят се от четири тела и свързващ коридор с обща 

застроена площ – 1 108 кв.м. 
БЛОК"А"- с идентификатор № 10135.2562.115.4 застроена площ - 

339 кв.м.; етажност-2; Блокът е за четири групи деца и се състои от четири 
спални, четири дневни, четири гардеробни, четири умивални, четири 
тоалетни и четири офиса. 

БЛОК"А1"- с идентификатор 10135.2562.115.3 застроена площ - 194 
кв.м.; етажност-2; Блокът е за две групи деца и се състои от две спални, две 
дневни, две гардеробни, две умивални, две тоалетни и два офиса. 

БЛОК "Б" и БЛОК „К”- с идентификатор 10135.2562.115.2 
застроена площ - 355.кв.м., етажност-1; Блокът се състои от следните 
помещения: директорски кабинет, кабинет-домакин, методически кабинет, 
медицински кабинет, помещение-изолация, умивалня със санитарен възел, 
кухня със съответните подготвителни помещения. 

БЛОК"В"- с идентификатор 10135.2562.115.1 застроена площ-126 
кв.м. 

Етажност- два етажа, от които единият е сутеренен. В него са 
разположени: котелно помещение, нафтово помещение, стая за огняра, 
санитарен възел. 

II.ЗЕМЯ 
- площ – 7 050 /седем хиляди и петдесет/ кв.м., предмет на АОС 

3107/23.08.2004 г. в полза на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”. 



36. ЦДГ „Звънче” № 39, находяща се в гр. Варна, ж.к Възраждане, ІІІ 
м.р. до блок 53, представляващ 

1.СГРАДА: 
- Сградата се състои от 3 блока, свърза ни помежду си с обща 

застроена площ 582 кв.м. 
- БЛОК №1 - състои се от: 
Подземен етаж-коридор, 2 асансьора, разливочна, складове, умивални, 

стая за смет, санитарен възел и три входа от двора. 
- I-ви етаж - входно стълбище, фоайе, коридор, гардеробно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- II-ри етаж – фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- III-ти етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, анималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- БЛОК №2 - състои се от: 
- Подземен етаж - вътрешно стълбище, коридор, вентилаторно 

помещение, асансьор, склад, ПРУ и авариен изход. 
- I-ви етаж - входно стълбище, фоайе, коридор, гардеробно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- II-ри етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- III-ти етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- БЛОК № 3-състои се от: 
- Подземен етаж - коридор, нафтово, котелно, бойлерно и перално 

помещение, битова стая, складове и сервизни помещения. 
- I-ви етаж -фоайе, коридор, кабинети, канцеларии, сервизни 

помещения. 
- II-ри етаж-фоайе, физкултурен салон,3 стаи, сервизно помещение. 
2. ЗЕМЯ-4 850 /четири хиляди, осемстотин и петдесет/ кв.м., 

представляваща УПИ за "Детски дом", предмет на АОС 3026/14.05.2004 г в 
полза на ЦДГ „Звънче” № 39. 

37. ЦДГ №45 „Пролет” находяща се в гр. Варна, ул. „Милосърдие” № 
10, кв. 36, представляващ  сграда и земя: 

1. СГРАДА 
- състои се от три блока: "А", "Б"и "В",свързани с покрита топла 

връзка, с обща застр. площ-1 261 кв.м.; 
БЛОК "А"- състои се от две тела на два етажа със застроена площ – 

380 кв.м., в т.ч.: градинско тяло - 156 кв.м.; физкултурен салон 158 
кв.м.;тераси- 66 кв.м. 



БЛОК "Б"-състои се от две тела с обща застроена площ 339кв.м.,в т 
ч.: градинско тяло-155кв.м.; кухненско тяло-154 кв.м.; тераса-30 кв.м.  

БЛОК "В"-състои се от две тела на два етажа със застроена площ - 
359 кв.м., в т.ч.: градинско тяло - 179 кв.м.; котелно и перално помещение - 
143кв.м., тераса - 37 кв.м.  

ПОКРИТА ТОПЛА ВРЪЗКА 
- застроена площ - 183кв.м.; етажност - два етажа 
2. ЗЕМЯ 
- площ- 10 860 кв.м., предмет на АОС 2448/22.11.2002 г в полза на 

ЦДГ №45 „Пролет”. 
38. ЦДГ № 10 „Приказка” находяща се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 

Варненчик”, район: ІІ, , представляващ сграда и земя: 
1. СГРАДА-състои се от 5 блока, свързани помежду си с обща 

застроена площ 1 029 кв.м. 
- БЛОК №1- състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 

185кв.м. 
- сутерен-представлява кухненски блок. 
- I етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
- II етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
- БЛОК №2-състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 209 

кв.м. 
- сутерен-представлява ПРУ. 
- I етаж-състои се от фоайе, гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
-II етаж-състои се от фоайе, гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
-БЛОК №3 -състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 207 

кв.м. 
-сутерен - състои се от абонатна станция, перално, бойлерно и 

вентилационно помещение. 
-I етаж-административен блок-състои от проход, коридор, кабинети и 

канцеларии. 
-II етаж-състои се от физкултурен салон,кабинет по музика и 

хранилище. 
-БЛОК №4 -състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 217 

кв.м. 
-сутерен-състои се от работилница, битовка и складови помещения. 



-I етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, умивалня, 
тоалетна, офис 

-II етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 
умивалня, тоалетна, офис. 

-БЛОК №5 -състои се от сутерен и един етаж със застроена площ 212 
кв.м. 

-сутерен-състои се от филтър и лаборатория 
-I етаж-състои се от басейн, съблекални, баня и стая за треньора. 
  2.ЗЕМЯ 7 300 кв.м., предмет на АОС 2585/29.01.2004 г в полза на 

ЦДГ № 10 „Приказка”. 
39. ОДГ № 9 „Ален мак” находящо се в гр. Варна, кв. Чайка до блок 

61, представляващ.  
1. СГРАДА с идентификатор 10135.2562.165.1 със застроена площ 1 

041.00 кв.м.; 
Етажност – 2 етажа;  
2. СГРАДА с идентификатор 10135.2562.165.2 със застроена площ 

151.00 кв.м. 
Етажност - 1 етаж. 
- ЗЕМЯ  
ПИ 10135.2562.165 с площ 7 095.00 кв.м. предмет на АОС 

6347/25.02.2011 г. в полза на ОДГ „№ 9 „Ален мак” 
40. ЛДГ № 20 „Бриз” находяща се в гр. Варна, м. Салтанат, № 81, 

представляваща земя и сгради: 
Земя – поземлен имот с идентификатор 10135.536.193 с площ 1 622 

кв.м. 
СГРАДИ: 
1.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 1 със застроена площ 350 

кв.м. 
2.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 2 със застроена площ 19 

кв.м. 
3.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 3със застроена площ 38 

кв.м. 
4.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. със застроена площ 56 

кв.м. 
5.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 5 със застроена площ 26 

кв.м. Актуван като публична общинска собственост, недвижим имот, предмет 
на АОС 6405/16.05.2011 в полза на ЛДГ № 20 „Бриз”. 

41. ОДЗ № 12 „Първи юни” находящо се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик” до бл. 308 и бл. 309 представляващ Сграда и земя: 



1.СГРАДА-състои се от 3 блока "А", "Б" и "В", свързани помежду си с 
проход с обща застроена площ 1 470кв.м. 

- Блок "А"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 467 кв.м. 

- Блок "Б"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 436 кв.м. 

- БЛОК "В"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 417кв.м. 

- Проход,свързващ отделните тела, със застроена площ 150 кв.м. 
2.ЗЕМЯ - 7 667 кв.м. предмет на АОС № 2415/12.12.2002 г в полза на 

ОДЗ № 12 „Първи юни”.  
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление 
на детските градини за срок от 10 (десет) години, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение 
на решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Няма. Ще ви помоля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 
880-13. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД, ЕИК 
103514755, за 2011 г. 

880-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Александра Манушева – управител на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2011 до 
31.12.2011 г. 

880-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 



“Чайка” ЕООД д-р Людмил Стефанов Цветков за периода от  01.01.2011 г. 
до 31.12.2011 г. 

880-13-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител 
на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за 2012 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не се виждат. Ще ви помоля да 

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Д-р Станев поиска думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Разбрах докато съм 

отсъствал, че точката за „Пазари”, която касае проекта „Джесика” не е 
стигнал един глас и тъй като в момента в залата сме повече хора предлагам да 
я прегласуваме. Предлагам предложението да се прегласува точката, точка 
шест от дневния ред на комисията, тъй като тридесет и три, на нула, на нула е 
резултатът, просто тридесет и три души са присъствали. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение, точката в дневния ред по 

“Собственост”, касаеща увеличаването на капитала на „Пазари”, което е 
свързано с предходно наше решение, от предходна сесия, да бъде 
прегласувано. Който е съгласен с предложението на д-р Станове, точката да 
бъде прегласувана, ще го помоля да изрази своят вот. 

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

предложението се приема. 
 
Да попитам необходимо ли е да прочетем отново точката така надлежно 

прочетена и влязла в записа от председателката на комисията. Единодушно 
виждам одобрителни погледи - не. Следователно гласуваме точката от 
„Собственост и стопанство” под номер шест, касаещо увеличаването 
капитала на „Пазари”, трябва квалифицирано мнозинство. Ще ви помоля да 
изразите своят вот. Имате възможност. 



869-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 6, ал. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НРУПСЧОВКТД, в съответствие 
със свое решение № 744-7 /Пр. 12/ 27.07.2005 г., и по предложение на Кмета 
на община Варна с № ОС 12001785ВН-002ВН/15.12.2012 г., Общински съвет 
– Варна реши: 

1. Увеличава капитала на „Пазари” ЕАД от 977 800 /деветстотин 
седемдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева на 4 736 800 /четири милиона 
седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала – община Варна на нови 37 590 броя 
поименни акции с право на глас по 100 лева всяка една. 

За сметка на записаните нови акции община Варна внася в капитала на 
дружеството непарична вноска, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди 
четиридесет и един/ кв.м., с местонахождение област Варна, община Варна, 
гр. Варна, бул. „Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, ст. кад. 1, 
при граници на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, ПИ 
10135.2558.97 и ПИ 10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6811/06.02.2012 г. 

Оценката на непаричната вноска на община Варна в капитала на 
„Пазари” ЕАД е в размер на 3 759 000 /три милиона седемстотин петдесет и 
девет хиляди/ лева, съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 
72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 
20121122150349-3 от 29.11.2012 г.  

2. Изменя чл. 6. от Устава на „Пазари” ЕАД, който да придобие 
следния вид: 

„Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 4 736 800 /четири 
милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, 
разпределен в 47 368 /четиридесет и седем хиляди триста шестдесет и осем/ 
броя поименни акции с право на глас от по 100 /сто/ лева всяка една. Целият 
капитал на дружеството е собственост на община Варна. 

/2/ За сметка на записаните акции община Варна е внесла в капитала 
на дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон следните 
вноски: 

1. непарична вноска, представляваща имот – частна общинска 
собственост, подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.2004 г., съставляващ 
УПИ І – за пазар, целият с площ от 10 720 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Д-р Пискюлиев” в кв. 333 по плана на 9-ти подрайон на града, при съседи на 
имота: ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Д-р Пискюлиев” и ул. „Дрин”, на стойност 



943 565, 70 /деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и пет 
лева и седемдесет стотинки/ лв. 

2. непарична вноска, представляваща дълготрайни материални активи 
на стойност 34 151 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и един/ лева, 
съгласно баланса на „Пазари” от 1996 год., като стойността на непаричната 
вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на имуществото на 
държавните и общински предприятия при образуване и преобразуване в 
еднолични търговски дружества с държавно имущество. 

3. непарична вноска представляваща поземлен имот с идентификатор 
10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди четиридесет и един/ 
кв.м., с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. 
„Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, ст. кад. 1, при граници 
на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, ПИ 10135.2558.97 и ПИ 
10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6811/06.02.2012 г., на стойност 3 759 000 /три милиона седемстотин петдесет 
и девет хиляди/ лева. 

4. Парична вноска в размер на 83.30 /осемдесет и три лева и тридесет 
стотинки/ лв.” 

3. Общински съвет – Варна възлага на „Пазари” ЕАД да предприеме 
всички необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението. 

4. Общински съвет – Варна възлага на съвета на директорите на 
„Пазари” ЕАД, да предприеме всички необходими действия по изготвяне на 
ПУП за имота,  предмет на апорта; снабдяване с всички необходими 
документи; изготвяне на бизнес-план и проект за „Закрит пазар „Чаталджа“. 

 

Благодаря колеги. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 13, предложението се приема. 

 

Благодаря ви, Следващото.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 
881-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закон за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на община Варна с № 



РД12018597ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна допълва чл. 1 от 
„Наредба за гробищните паркове на територията на община Варна, 
предоставени за управление на „Обреди” ЕООД – Варна”,  приета с 
решение на Общински съвет – Варна № 1975-10 /35/ 02,03,10,11.07.02 г. и 
променена с решение № 2509-4 /45/ 09.04.2003 г., като включва и гробищен 
парк „Виница”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да изразите вота си. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, докато тече гласуването и броенето, следващата точка е 

промяна в Наредбата за търговските дружества на община Варна. Да ви чета 
ли целия раздел или така както ви е предложена в текста на решението? 

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Колеги, председателката но комисията попита да чете ли цялото 

предложение, което ви е размножено, раздадено и освен това се презентира 
отзад. Казвате „не“. Четете проекта за решение. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
882-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54а от 

ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД12019265ВН/14.12.2012 г., Общински съвет – Варна изменя Раздел VІІІ 
Регистър на ЕТД с общинско имущество и на дружествата с общинско 
участие на “Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества”, 
който да придобие следния вид: 

РАЗДЕЛ VІІІ 
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ В ОБЩИНА ВАРНА 

Чл. 32. В общината се създават и поддържат публични регистри за 
търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските 
предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските 
дружества, в които участва общината. 



Чл. 33. /1/ Образците на регистрите се определят съобразно 
изискванията на Наредба № 8/17.12.2009 г. на МРРБ и МП.  

/2/ Регистрите се съхраняват безсрочно. 
Чл. 34. В Регистъра на общинските предприятия се вписват: 
1. наименованието на предприятието; 
2. номерът и датата на приемане на решението на общински съвет за 

създаването, образуването и закриването на общинското предприятие; 
3. предметът на дейност на предприятието; 
4. органите на управление на предприятието; 
5. броят заети лица по щатно разписание; 
6. предоставеното на предприятието недвижимо имущество, чрез 

посочване на актовете за общинска собственост. 
Чл. 35. В Регистъра на търговските дружества с общинско участие се 

вписват: 
1. наименование на търговското дружество; 
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в 

това число за преобразуването и прекратяването му; 
3.  размерът на общинското участие в капитала на търговското 

дружество; 
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и 

контрол на търговското дружество; 
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези 

органи. 
Чл. 36. В Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които 

участва общината се вписват: 
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел; 
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел; 
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел; 
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 

юридическото лице с нестопанска цел; 
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна 

полза; 
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с 

нестопанска цел. 
Чл. 37. В Регистъра за гражданските дружества, в които участва 

общината се вписват: 
1. наименованието на гражданското дружество; 
2. целта на гражданското дружество; 
3. съдружниците; 
4. вноската и делът на общината; 



5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 
гражданското дружество; 

6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество. 
Чл. 38. Публичните регистри са достъпни, чрез сайта на община 

Варна.  
Чл. 39. /1/ Регистрите се водят от упълномощено от Кмета на община 

Варна длъжностно лице /длъжностни лица/, което: 
1. извършва вписванията в регистрите въз основа на заверен препис от 

акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства, или по данни 
от Общински съвет – Варна; 

2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства; 
3. комплектова дела на общинските еднолични търговски дружества, 

на търговските дружества, в които община Варна е акционер или съдружник 
и на общинските предприятия. 

/2/ Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата и се подписва след всяко 
вписване. 

/3/ В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки 
се извършват по реда на вписванията. 

Чл. 40. Органите на управление на общинските еднолични търговски 
дружества, както и лицата, упълномощени да представляват общината в 
търговските дружества, в които община Варна е акционер или съдружник, са 
задължени да изпращат до длъжностното лице по чл. 39, ал. 1 заверени 
преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на 
вписване, в 3-дневен срок от тяхното издаване.”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли въпроси по раздаденият ви текст? Ето това е отговор. Ще ви 

помоля да изразите своят вот. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря ви колеги. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
И последната точка включена в дневния ред на точката по 

“Собственост”, това е докладът на работната група на г-н Недков. Г-жа 
Софрониева, каза че му предоставя възможността да ни предостави със своят 



доклад, който ви е размножен и ви е изпратен по имейлите. Г-н Недков за 
коментар. Г-жо Софрониева, вие трябва да четете, тъй като той е излязъл. … 
Г-н Недков държи ли още? Заповядайте, г-н Недков. Заповядайте. 

 
Николай НЕДКОВ 
Колеги аз предполагам, че всички сте прочели доклада на комисията. 

Държа да кажа, че докладът беше единодушно гласуван от абсолютно всички 
участници в комисията, които са представители на различни политически 
сили. Мисля, че няма смисъл да чета доклада отново. И медиите бяха, 
уведомиха варненската общественост с констатациите на комисията. Така че, 
ще прочета проекта за решение. 

883-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема доклад от Николай Недков – председател на работна група, 
създадена с решение № 520-12/9/04,05.07.2012 г. на Общински съвет – Варна 
относно проверка на дейността на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД и взема 
решение същият да бъде изпратен на Варненска районна прокуратура за 
действия по компетентност. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения или съображения по така прочетения проект за 

решение и по доклада на работната група? Не виждам. Ще ви помоля с 
гласуване да изразите своят вот. 

 
Николай НЕДКОВ 
Само че аз не мога да гласувам сега. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Защо? 
 
Николай НЕДКОВ 
Трябва да отида до там. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако и г-н Недков успее да гласува, значи времето ни е изключително 

нормално. Успяхте ли г-н Недков? 
 
Николай НЕДКОВ 
Да. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Е, значи времето ни е нормално. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя вече си е под 

номера, в който беше зададена, номер четиринадесет. 



XIV. 
 

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

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
 
(1) – даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 

Любослав Захариев Добрев. 
 

                            Докл.: Л. Маринова – Председател на ПК “СДЖП” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на д-р Маринова - председател на комисията. 
 
Лидия МАРИНОВА  
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
884-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на община Варна с изх. №  РД13000694ВН-
001ВН/08.02.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Любослав Захариев Добрев от гр. Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги? Няма мнения и съображения. 

Ще ви помоля да изразите вота си. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. 
 
 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Маринова. Следваща точка от дневния ред. Ще 

помоля и колегите пред зала да заемат местата си, за да успеем да завършим 
днешния ден. Точка петнадесета. 

 



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на представител на община Варна в: 
- „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД; 
- „Търговски дом“ АД. 
 
                          Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тук се налага да изберем временно изпълняващ до възстановяването на 

колегата Николай Стоянов, за това проекта за решение, който ще ви прочета е 
следният: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

885-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна избира 
временно изпълняващ длъжността представител на община Варна в Общото 
събрание на “Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Тодор 
Иванов Балабанов до оздравяването на Николай Георгиев Стоянов. 

 
Това предложение е постъпило при мен. Имате ли мнения и 

съображения? … Тодор Балабанов Балабанов, така се … Иванов ли е? Колеги 
извинявам се, Тодор Иванов Балабанов. Колеги, ако нямате мнения и 
съображения, коригирахме второто име, ще ви помоля да изразите вота си. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. Заповядайте д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, следващото предложение касае член на съвета на 

директорите на „Търговски дом”, където искаме подмяната на г-н Коларов с 
г-жа Венета Петрова, но аз днеска разговарях с колеги, тъй като аз съм 



представител на община Варна в „Търговски дом” АД си позволявам от името 
на нашата група, нямам възможност, сега ще има нови проекти ще се правят 
много работи, а там нямам такава възможност. Да предложа на вашето 
внимание да бъда сменен на основанията, които прочете господин 
председателя преди малко за „В и К“, с г-н Кафалийски. На моето място, като 
представител в общото събрание на „Търговски дом” АД. А другото решение 
си е да бъде сменена госпожа, да бъде сменен господин а..., г-н Коларов с г-
жа Венета Петрова, като член на съвета на директорите. Искам да ви кажа, че 
акциите нашите са 0,01% там и символично участието ни към този момент. 
Имам специален въпрос, два пъти съм правил изказвания - не ми дърпай 
езика днеска в пет часа и десет минути. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, Вие … Просто ме занимаваха с друго, предложението какво 

е конкретно? Ще ме извинявате. 
 
Янко СТАНЕВ 
Две са предложенията, едното е на основанията на членовете от закона 

да бъде сменен Димитър Коларов в съвета на директорите със Венера 
Петрова, а второто е предложение е на основанията от закона, които 
прочетохте за „В и К“ да бъда сменен аз, Янко Станев с г-н Кафалийски в 
общото събрание на „Търговски дом” АД. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах. Колеги мнения и съображения имате ли? Не виждам. Проекта 

за решение е следният: 
 
886-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на община Варна в Общото събрание на 
“Търговски дом” АД – Янко Петров Станев. 

 
Ако нямате мнения и съображения, ще ви помоля да изразите своят вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Колеги със същите основания, с които избрахме г-н Тодор Иванов 

Балабанов: 



887-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна избира 
като представител на община Варна в Общото събрание на “Търговски дом” 
АД – Илия Христов Кафалийски. 

 
Имате ли мнения и съображения? Не виждам мнения и съображения, 

ще ви помоля да изразите своят вот. За г-н Кафалийски в „Търговски дом”. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Представител на община Варна в „Търговски дом” става г-н 

Кафалийски. Следващото предложение тук е следното, знаете че в съвета на 
директорите община Варна има представител, той се казва Димитър Недялков 
Коларов, искаме той да бъде заменен с г-жа ..., за да бъда точен - Венера 
Радославова Петрова и проекта за решение тук е следният: 

 
888-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна решава като член на съвета на директорите на “Търговски дом” АД, 
посочен от Общински съвет – Варна, Димитър Недялков Коларов да бъде 
заменен с Венера Радославова Петрова. 

 
Правилно ли го изчетох? Колеги, предлагаме той да бъде заменен на 

съвета на директорите на „Търговски дом“. Мнения и съображения имате ли? 
Не виждам, след като няма ще ви помоля и да го облечем в законова форма, 
чрез гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
За протокола - Пламен Георгиев казва „за”. Предложението се приема, 

но в системата няма как да бъде отразено. 
Колеги, точка шестнадесета от дневния ред.  



XVI. 
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на контрольор на „Жилфонд“ 

ЕООД /в ликвидация/ и членове на Съвета на директорите на „Градски 
транспорт“ ЕАД. 

 
                                   Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Причината, поради която се налага да изберем контрольор в „Жилфонд” 

е смъртта на г-н Тодор Димов Тодоров избран за контрольор от нас. В 
предвид отговорността към настоящият момент, а именно ликвидацията на 
това дружество, което разполага със значителна собственост и след 
консултация с юристите, ни предложиха независимо от малкия срок, който 
остава до края на ликвидацията, около два месеца - ние като общински съвет 
да изберем наш представител контрольор в „Жилфонд”, от който да 
получаваме доклади в тази посока. Не е необходимо с гласуване да 
освобождаваме г-н Тодоров, който е починал. За това ще ви изчета проекта за 
решение и предложението, което ми е направено за наш представител там. 
Дамата е в залата, ако имате въпроси може да ги зададете. Проекта за 
решение е следният: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

889-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за контрольор на „Жилфонд“ 
ЕООД /в ликвидация/ – Десислава Марчева Бонева. 

 
Със съответното СV. Мнения и съображения, ако имате въпроси към г-

жа Бонева. Виждам я в залата. Да я поканим на трибуна. Не виждам. Тогава 
ще ви помоля да изразите вота си. 

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

отсъстващи - 19, предложението се приема. 



Честито на госпожата, надявам се да защитава интересите на община 
Варна. 

Колеги, следващото предложение касае освобождаване и избор на член 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт”. Причината е входирано 
искане, оставка от инж. Веселин Михайлов, познавате го добре, той беше 
прокурист, след това влезе в състава на Съвета на директорите, а сега е 
депозирал своето искане за освобождаване, като член на Съвета на 
директорите. Той ще продължи да помага и да работи в полза на дружеството, 
за това проекта за решение, който ще ви прочета тук е следният: 

 
890-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член на съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД – Веселин Янков Михайлов. 

 
Мнения и съображения? Има, сега ще ви я представя, поканил съм и 

господина в залата тук, да може да му зададете въпроси. Предполагам, че 
повечето от вас го познават с оглед обществените постове, които е заемал. 
Мнения и съображения по подадената оставка и искането за освобождаване? 
Ще ви помоля тогава да изразите своят вот, чрез гласуване колеги. 

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

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Михайлов, който е в залата и се надявам да продължи 

да работи в полза и в интерес на дружеството. 
Следващото предложение е във връзка с овакантения пост е за това, кой 

да заеме мястото, това е г-н Георги Атанасов Казаков. В залата е помислете, 
ако имате въпроси към него. Моето предложение за решение тук е следното: 

 
891-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на съвета на директорите 
на “Градски транспорт” ЕАД – Георги Атанасов Казаков. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Заповядайте, г-н Георгиев.  
 
 



Пламен ГЕОРГИЕВ 
Аз нямам никакво мнение и никакви съображения на тоя етап, само ще 

помоля господина просто да се представи с няколко думи. Да каже от къде 
идва, какъв опит има и най-важното до колко на този етап познава 
проблемите и как вижда, че ще бъде полезен. Иначе нищо друго, като 
съображение отрицателно нямам на този момент. Просто най-обща 
информация.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Заповядайте г-н Казаков тук, да Ви видят всички, на 

микрофона, да знаят кой се грижи за транспорта на варненци от днес нататък. 
 
Георги КАЗАКОВ 
На кратко да се представя - Георги Атанасов Казаков се казвам. Роден 

съм 1957 г., завършил съм .. Във Варна съм роден. Завършил съм основното 
си образование, средното във Варна, висше Военноморско училище в 
последствие – 2000, т.е 1999 г. - Право в Технически университет. Работил 
съм в Пристанищен комплекс - Варна от 83 до 85 год. След 85 година до 2008 
година съм бил в системата на МВР. От 2008 год. съм пенсионер, към 
настоящият момент също. Упражнявам адвокатска професия. На кратко това 
е, което мога да ви кажа за себе си. По отношение на проблемите знам, че ги 
има, тепърва ще имам възможност да се запозная подробно с тях. Това, което 
мога да дам от себе си ще го дам, работил съм и тези, които ме познават - 
това, което мога да дам от себе си ще го дам. Ако имате някакви въпроси към 
мене. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения? Въпроси от всякакво естество. Виждам, 

че г-н Пламен Георгиев казва достатъчно, ако няма други въпроси наистина 
да подкрепим кандидатурата на г-н Казаков. Ще ви помоля да изразите своят 
вот. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
 Благодаря за подкрепата и желая успех на г-н Казаков. 
 
 Георги КАЗАКОВ 
 Благодаря също за гласуваното доверие. Надявам се да бъда полезен. 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, точка седемнадесета от дневния ред. 
 
 
 



XVII. 
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет 

– Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. 

 
Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отчетът е в папките на вашите таблети. Необходимо ли е да го 

прочитам? Надавам се да сте го прочели. Всички председатели на комисии, за 
което им благодаря, представиха своите отчети, аз наистина им благодаря за 
активната работа, за това че откликваха на проблемите на варненци. Всичко 
съм заложил в отчета, след като няма някой несъгласен, чета проекта за 
решение: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
892-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и във 

връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от „Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., съгласно 
приложение № 1. 

 
Ако все още нямате някакви въпроси, ще ви помоля да изразите вашия 

вот, чрез гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 Вървим към последната точка от така приетия дневен ред. 
 

 



XVIII. 
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
До този момента в „Канцеларията на Общински съвет – Варна“ са 

постъпили следните искания от колеги за прехвърляне от комисия в комисия. 
Чета направо проектите за решения: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
893-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Култура и духовно 
развитие” общинският съветник Петър Николаев Липчев. 

893-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Петър Николаев 
Липчев да бъде член на ПК “Здравеопазване”. 

 
Мнения и съображения по желанието на колегата? Няма. Ще ви помоля 

да подкрепите с гласуване неговото искане. Докато вървят двадесетте 
секунди, ако някой от вас иска да бъде освободен от една комисия или да 
бъде прехвърлен в друга сега е момента. .. Колегата Липчев ... Колегата 
Липчев сутринта прочетох заявление, че отсъства от града и затова не може 
да участва в работата на Петнадесетото заседание. Сега колеги виждам, 
виждам че: 

 



Резултати от гласуването: за – 19; против - 6; въздържали се – 1, 
предложението не се приема. 

 
Предложението не се приема, тъй като не е събрало 26 гласа. Не се 

приема искането на г-н Липчев, остава за следващата сесия, нека за протокола 
да бъде вписано, когато бъде на сесия да защити своя мотив за прехвърляне. 

Други колеги да се прехвърлят в комисии. Г-н Пашов. Моля ви, нека да 
завършим успешно заседанието.  

 
Николай ПАШОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, моля да бъда освободен като член на 

ПК “Собственост и стопанство” и да бъда включен в състава на  ПК 
“Младежки дейности и спорт”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, за разлика от колегата Липчев .. Д-р Станев, нека да завършим 

успешно и после ще се веселим. За разликата от колегата Липчев, колегата 
Пашов заяви пред вас на микрофон своето желание, аз повтарям за 
протокола: 

 
894-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Собственост и 
стопанство” общинският съветник Николай Купенов Пашов. 

894-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай Купенов 
Пашов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

 
 Имате ли мнения и съображения? Няма. Остава и да подкрепим 

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

предложението се приема. 
 
Други колеги, не виждам. Изкарахме един тежък ден. Благодаря за 

активната работа на всички колеги. Според мен деня беше успешен.  



Поради изчерпване на дневния ред, закривам работата на 
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна и желая приятна 
почивка на всички колеги. 
 

 
 
 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                       ВАРНА 

 
                      _______________ /Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
    Н-К ОТДЕЛ „КОбС”   
 
   
________________/Ю. ПЕТКОВА/     

                    
 
 
 
                             СЪГЛАСУВАЛ 

 
                                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 
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