
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 16 
 

Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 27.03.2013 г. (сряда) от 09:00 часа до 13:55 часа. 
  

На заседанието присъстваха и положиха подписи в присъствения 
списък от 09:00 часа до 13:55 часа – 38 общински съветника. Отсъстваха 
следните общински съветници: 

 

Аврам ТОДОРОВ 
Анелия КЛИСАРОВА 
Борислав ГУЦАНОВ 
Веселина ЯНКОВА 
Дилбер ВЕЙСАЛОВА 
Йорданка ЮНАКОВА 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай СТОЯНОВ 
Николай ДЖАГАРОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Светлана ТАКЕВА 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
Димитър ЧУТУРКОВ 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, с 

известна доза закъснение, за което се извинявам,  тъй като трябваше да се 
събере необходимия кворум, той вече е налице. В присъствения списък има 
положени 28 подписа до момента, толкова е кворума, който е регистриран в 
системата за безхартиено заседание на Общински съвет – Варна, 
следователно имаме необходимия кворум и откривам работата на 
Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Варна. 

Преди да преминем към делова работа, искам да уверя уважаемите 
съграждане, които проявиха доблест и отговорност пред проблемите на града, 
и които взеха активно участие в работата на постоянните и временни 
комисии. С тях подготвихме промени в правилника, които изрично да 
разпишат възможността гражданите да участват в работата на Общински 
съвет – Варна. Това, което говорихме …  

 
……….. /граждани/ 
Оставка. Оставка.  



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това, което говорихме … Това, което искам да уверя …     
 
……….. /граждани/ 
Оставка. Оставка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
След ….. 
 
……….. /граждани/ 
Оставка. Оставка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Чухте искането на гражданите. … Това, което искам да уверя всички 

присъстващи, че ще имат възможност да изкажат своето мнение на 
поставените в зала микрофони, когато стигнем до въпросните точки. Просто 
ги моля за малко търпение. Ще бъде чут гласа на всеки един варненец, който 
иска да участва.  

Да ви запозная с това, което е постъпило към началото на днешното 
заседание в „Канцелария на Общински съвет – Варна“ - заявления от 
общински съветници, които ни информират, че няма да могат да присъстват 
на днешното заседание. 

Първото заявление е от г-н Николай Недков, който е повален от грип. 
Няма да може да участва.  

Следващото заявление е от „Българска социалистическа партия“, от 
нейния градски съвет, които ни информират: ние общинските съветници от 
групата на „Българска социалистическа партия“ декларираме, че няма да 
участваме в работата на Шестнадесетото заседание на Общински съвет – 
Варна, което ще се проведе на 27.03.2013 г.  

 
……….. /гражданин/ 
Защо? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Следващото заявление, то е подписано от градския, председателя на 

градския съвет на БСП, г-н Гуцанов и от Аврам Тодоров. … Следващото 
заявление е отново от Аврам Тодоров, с което обаче заявява, че няма да 
участва в работата на днешното заседание поради служебен ангажимент в 
чужбина. …  

Не знам имаме ли представители на Общинската избирателна комисия в 
залата. Не виждам да се обаждат. От тях сме информирани с писмо с вх. № 



ОС13000429ВН/27.03.2013 г., че в срока по чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА ни 
изпращат препис – извлечение на влязло в законна сила решение № 411 по 
Протокол № 60 от 19.03.2013 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, 
за прекратяване на правомощията като общински съветници на Дилбер 
Ахмедова Вейсалова, Веселина Маринчева Янкова и Цветелина Тодорова 
Тънмазова. И трите са от листата на политическа партия „Либерален 
Алианс“. Поради изчерпване на местата за общински съветници в листата на 
политическа партия „Либерален Алианс“, на основание чл. 277, ал. 2 от 
Избирателния кодекс местата им остават незаети до края на мандата на 
Общински съвет – Варна. Приложи ли са заверено копие на своето решение с 
печат на председателката на Общинската избирателна комисия.  

Следващото, което е постъпило в „Канцелария на Общински съвет – 
Варна“ е искане от отворения обществен съвет на протестиращите от Варна. 
Те посочват процедура за оставка на Общински съвет – Варна, като предлагат 
следната процедура: първо – действащите общински съветници подават 
оставките си и всички кандидати в партийните листи подават декларации, че 
нежелаят да положат клетва и да встъпят в длъжност като общински 
съветници до края на текущия мандат. Същите се подават чрез председателя 
на Общински съвет – Варна до Общинската избирателна комисия, която 
уведомява Централната избирателна комисия. Срок – един ден. Второ – в 
случай, че ОИК … няма с кого да замести подалите оставки и общинския 
съвет остане с 25 или по-малко съветници, тогава президентът насрочва 
избори за нов Общински съвет. Отговорността горното да не се случи ще 
носят политическите партии представени в Общински съвет – Варна. Има 
приложение на присъствен списък подписан от 27 граждани в подкрепа на 
това, което ви изчетох. Внесено е от г-н Кънчо Бонев.  

Следващата декларация отново до председателя на общинския съвет е 
от Красимир Иванчев Жейнов, Христо Димитров, Ивайло Иванов и Ивайло 
Василев. За граждански контрол върху работата на местната власт. .. След 
малко ще дам думата и на г-н Иван Петров и на другите господа, които искат 
да си изкажат мнението аргументирано. Нека уважим гражданите.  

Общински съвет – Варна е избран с гласовете на варненци и е длъжен 
да работи в полза на обществото. Разпускането му ще доведе до криза в 
институционалността, безвластие и хаос. Това официално иска Веселин 
Марешки и група от 50 човека, които наричат себе си протестиращи и 
твърдят, че говорят от името на всички варненци.  

……….. /граждани/ 
Лъжа. Лъжа.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Гражданска инициатива … Гражданска инициатива „Варненци за 

Варна“, която вече извоюва правото на всеки варненец да участва в 



заседанието на Общински съвет – Варна, с неотменимо право на глас. Вече 
всеки гражданин може да внася предложение за решаване на проблеми, които 
счита за важни, наболели и неотложни. .. Това е само първата крачка … Ще 
ви дам думата, само минутка търпение. … Това е само първата крачка в 
управлението на гражданското участие и контрол върху дейността на 
общинския съвет. … Предстои още много работа. Целта е общинския съвет и 
администрацията да станат напълно отворени и прозрачни, и да работят в 
интерес на гражданите, а не за лични и корпоративни интереси. С това 
призоваваме всички варненци да се включат активно и в гражданския 
контрол. Само така въпросите на варненци могат да бъдат решавани сега и 
веднага, и ще има реална промяна, а не подмяна. Затова сме против оставките 
на общинските съветници, хаосът и анархията …. Хаосът и анархията не са 
нашето амплоа. … Варненци искат законност, ред и работа. … 

 
……….. /граждани/ 
Браво. Браво.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
И това, което … Това, което посочват „Варненци за Варна“.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Г-н Апостолов, само ще Ви помоля … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прилагаме … Не съм Ви дал думата, ще Ви помоля.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Айде моля Ви се, да не ми се молите.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Айде … 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Искам да кажа нещо важно … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
… няма да Ви слушам. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми варненци … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  



Прилагаме … 
Веселин МАРЕШКИ 
Нека да не забравяме … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прилагаме … 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Нека да не забравяме … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Спрете този микрофон.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Е ми … 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прилагаме подписите … Мисля, че гражданите трябва да се уважават 

взаимно. Аз завършвам и ви давам думата. Прилагаме подписите на 1636 
граждани в подкрепа на внесеното искане. …. Подписите са тук с целия текст 
и положени отзад собственоръчно от гражданите, който иска може да се 
запознае. …  

Колеги, това беше, което е постъпило към този момент, към този 
момент в „Канцелария на Общински съвет – Варна“. Виждам, че г-н Петров 
иска да изкаже мнение. Заповядайте г-н Петров на микрофона. Заповядайте, 
г-н Петров. .. Изкажете Вашето мнение. … Ето тука е мястото. Заповядайте. 
Да се готви и г-н Марешки. … Г-н Петров, отказвате ли се от мнението си? 
…. Г-н Петров не иска да си каже мнението. Г-н Марешки, десния микрофон, 
ако обичате. .. Заповядайте, г-н Марешки.    

 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми съграждани, нека вижда се от писмото на групата на 

дакелите, че наистина паметта е къса. Затова аз ще ви помоля, преди да 
започнат всякакви неща .. Очаквах, че г-н Апостолов ще го направи, да 
почетем с едноминутно мълчание паметта на Пламен Горанов, който … 
Който си отиде в борбата срещу кмета и общинския съвет … Благодаря ви. .. 
Призовавам за едноминутно мълчание.   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги … общински съветници и уважаеми съграждани. За да направим 

нещо добро за града, наистина е необходимо да се постигне консенсус. Има 



предложение, имаме човек, който трагично загина. Аз наистина призовавам с 
едноминутно мълчание да почетем паметта на Пламен Горанов.  

 
……….. /граждани/ 
… вие го убихте … 
 
/едноминутно мълчание/  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря ви. .. Имате думата за изказвания, за да дискутираме, ако има 

още нещо преди да преминем към делова работа. … Няма нито подписи, нито 
знак, ако искате Вие си го прочете. Ако искате заповядайте. Ще го прочетете 
ли? .. Росен Марков. 

 
Росен МАРКОВ 
Чува ли се? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Чува се. 
 
Росен МАРКОВ  
Смятам, че мъжете трябва да приказват по-малко, така че ще бъда 

кратък. Аз съм човекът, който стана причина и реших един над 50-годишен 
проблем на град Варна и в централни гробища вече има църква, и нова 
ритуална зала. По скандален начин, на общинска сесия влязох тук гол, после с 
туба бензин, така стават нещата в България.  

 
……….. /граждани/ 
Браво. Браво. Браво. 
 
Росен МАРКОВ 
Осъдиха ме …, осъдиха ме за хулиганство и за това, че искам да има 

църкви. Дай Боже повече хулигани, дайте повече хулигани на България. Ще я 
запазя в рамка за внуците си. Така. Искам отредения терен в гробищен парк – 
запад, ние го знаем село Тополи, да построя с мои средства, с мои средства 
църква. Смятам, че може никъде да няма църкви, но в гробищата на Варна 
трябва да има църкви, ние сме християни. Три години парите ми стоят. Никой 
не иска да ги вземе за проект и т.н. Днеска искам в сесия да влезе, говорил 
съм с всички от администрацията, всичко е изрядно, като документация, дал 
съм парите за проекта и ще дам парите и за строежа, да влезе като отстъпено 
право на строеж на църква и искам да я даря на варненци. Смятам, че в този 
живот всеки трябва да прави нещо и ние сме християни. Искам …. 



 
 
……….. /граждани/ 
Браво.  
 
Росен МАРКОВ  
Искам всички да ми помогнете, защото то е за Варна, не е за Росен 

Марков. Другото, което е – следва, че ще подаря на Варна една уникална алея 
на славата, където я няма никъде в света и паметник на българо - съветската 
дружба също ще го променя. Очаквайте го. Благодаря ви. 

 
……….. /граждани/ 
Браво.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марков, давате предложение, нямам какво да прочета, като 

решение. Така с отстъпено право, къде, що, не е минало през комисия, някой 
ще го внесе ли обработен материал?  

 
Росен МАРКОВ  
Г-жа Трендафилова. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Трендафилова. После ще Ви дам думата, Трендафилова. Заповядайте, 

представете се. 
 
Коста ИВАНОВ  
Представител съм на живущите в к.к. „Чайка“, „Златни пясъци“. С 

решение Протокол № 14 общинския съвет е вземал решение да вдигне 
данъците, като атрактивен район. Много ви моля, елате да се разходите из 
„Чайка“ да видите каква атракция е. И затова ние сме внесли жалба от 18 
март, лично на Вас съм дал на предното събиране в зала „Варна“ един 
екземпляр от жалбата ми, сега искам да Ви дам, да влезе в дневния ред пак 
жалбата плюс подписите на живущите в к.к. „Чайка“, за да се вземе решение 
за презониране на к.к. „Чайка“, тъй като няма … Данъците са вдигнати от 200 
до 400 %.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това, което …. Това, което искам да кажа за информация на всички 

присъстващи. След проведените срещи с вас … 
 
Коста ИВАНОВ  



Моля? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
След проведените срещи с Вас и с поредица от други граждани … Нека 

да ви дам думата, моля ви се. Нека ви дам думата и да се изслушваме. Ако 
имате секунда търпение, най-вероятно ще се успокоите. … Това, което искам 
да кажа, че сме възложили на ресорната дирекция, администрацията си 
свърши работата и само след няколко минути, когато преминем в работа по 
същество ще последва предложение за корекция на въпросното решение по 
начин, по който да бъдат удовлетворени живущите. Така че, само след малко 
ще станете свидетел на това.  

 
Коста ИВАНОВ  
Искате ли това да дойде при Вас сега? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ние сме готови с предложение. Казах, че ще го внесем само след малко. 

Други питания? Заповядайте. За протокола само да се представите. … Не се 
чува левия микрофон. … Левия микрофон не се чува. … Работи ли? 

 
Александър БОРИСОВ  
Александър Борисов. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Работи, да. 
 
Александър БОРИСОВ  
Скъпи общински съветници, вие сте преговаряли с пет души, които не 

са представители на протестиращите.  
 
……….. /граждани/ 
Браво.  
 
Александър БОРИСОВ  
Тези пет души са представители на определени кръгове, които имат 

интереси и този Общински съвет да остане. Това са хора, които са обвързани 
с определени фирми чиито, които можете да проверите в регистъра кои са 
лицата, с които са обвързани. Ние сме представители на протестиращите, на 
хората, които искаха вашите оставки. Пуснахме искане с конкретна 
процедура, която показва как вие можете да го направите това нещо. Вие 
трябва да ни отговорите днес, защото варненската общественост чака 
отговори. И тези отговори трябва да бъдат бързи, моментални, защото 



исканията на варненци са категорични. И ние няма да отстъпим до момента, в 
който вие не поемете вашата отговорност за това, което се случва в града ни. 
…. Вие сте с изчерпан кредит на доверие. Трябва ли още хора да се запалят, 
за да разберете, че хората не ви искат. Варненци не ви искат. Никой не ви 
иска. Марш. Вън. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Излезте на микрофон и заповядайте да си кажете мнението. Вие там, 

които говорите …  
 
………… 
Г-н Апостолов. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте. Представете се за протокола, ако обичате.  
 
Младен ЖИВКОВ  
Казвам се Младен Живков и съм организатора на палатковия лагер, 

който ви краси хубавата община. Така. Искам да ви попитам нещо. Първо, 
какво направихте до момента за град Варна от толкова години насам? 
Второто нещо – искам да гласувате прозрачност за всички сделки сключени с 
община Варна и да си ходите, явно тук не е вашето място. … Защото и за в 
бъдеще се опасяваме, че пак може да има сделки на тъмно. Искаме ви 
оставките. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря.     
 
……….. /граждани/ 
Оставка. Оставка. Оставка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марешки.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми варненци, аз считам себе си от тези варненци, които са 

против продължаването на работата на общинския съвет Варна в този му 
състав. И какво по-голямо доказателство от това, че този Общински съвет 
няма място в община Варна. По-голямо доказателство от това, че гуруто на 
този Общински съвет, кмета Крил Йорданов в оставка, каза че общинските 
съветници управляват общинските фирми в ущърб на варненци. Повярвайте 
ми, когато кмета на Варна – Кирил Йорданов го казва това нещо, аз му 



вярвам. … И ако … Да, благодаря ви. Там видях интересни субекти. Аз 
казвам, че демокрацията е такава, че всеки има право да си харесва всеки. И 
аз се радвам, че има хора, които продължават да харесват такива видни 
политици на Варна, такива хубави общественици, които са направили толкова 
много за града ни, за състоянието, което е отвънка. Можем да ги посочим 
поименно – Янко Станев, Ради Радев и т.н. … Аз се радвам, че има хора, 
които продължават да харесват тези хора и затова, понеже знам, че това са 
доблестни хора, те се радват на голяма обществена подкрепа, ги призовавам 
да изпълнят дълга си, да напуснат общинския съвет Варна. Ще има нови 
избори, нека да се явят с лицата си пред варненци, аз съм сигурен, че 
варненци ще ги изберат отново и да може да работим в полза на град Варна и 
на варненци. Благодаря ви много. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
Борислав ДИМИТРОВ 
Казвам се Борислав Димитров и имам към г-н Марешки въпрос. Г-н 

Марешки, ако разчитате на късата памет на варненци, лично аз нямам такава. 
И за мене Вие бяхте част от статуквото доста мандати назад. … Вие също 
бяхте гласували за бордове, в които имаше и Ваши хора предни мандати. Ако 
не се лъжа. Така ли е господа общински съветници?  

 
……….. 
Да, така е.  
 
Борислав ДИМИТРОВ 
Така. Моя въпрос е, Вие ще участвате ли на следващите местни избори? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други изказвания има ли? … Заповядайте, дамата в залата. Заповядайте. 
 
Петранка Александрова 
Тишина в залата. Много съм гласовита, ще ви надвикам. За протокола 

Петранка Александрова от кв. „Муци“. „Муци“ значи, че там живеят 
мошеници, убийци, цигани и идиоти. Аз не знам в коя категория попадам. 
Това е кв. „Владиславово“. „Владиславово“, там където ни пратиха най-
пияния кмет. Да. Най-пияния кмет ни пратиха там. Там не ни смятат за хора. 
… Искам да кажа, че съм майка на четири деца и съм дала 35 год. съзнателен 
трудов стаж. Дай Боже на всяка българка такова богатство. … Три са препъни 
камъните, освен другото, което искаме днеска – за оставка на общинския 
съвет, за властта. Първо – закриване на агенцията по приватизация. Второ – 



цялостен одит на прехода от 23 години, то не бяха кражби, не беше чудо. И 
трето – промяна на избирателната система. Според вас много сме лоши, нали? 
Но я попитайте народа, да видите той какво ще каже. Той е велик. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте. За протокола да се представите.  
 
Миланка ТОДОРОВА 
За протокола, казвам се Миланка Тодорова. Представлявам себе си, не 

съм политически обвързана с нито една партия и използвам трибуната, за да 
изкажа своят протест, като пенсионер. И всякакви институции използвах, 
никой не ни помогна. Искам да покажа на всички колетна пратка, която в 
пенсионерския клуб, където имаме устав, правилник, и една от най-важните 
точки е никаква политика в пенсионерските клубове. От една година от 
областно управление на БСП – Борислав Гуцанов, ние получаваме вестници, 
които представляват това нещо, които са вестници пратки с три месеца назад. 
Ние пенсионерите не сме нито прочетен вестник, нито втора употреба. Ние 
сме интелигентни. Четем вестниците. Моля ви, това е последното място, 
където се коват законите. Г-н Гуцанов, преди три години изгубвайки на 
последните избори, изгубвайки изборите, Вие направихте лупинг и 
призовахте всички пенсионери от „Младост“ да гласуват за ДПС и за г-н 
Марешки, с когото се карахте до преди няколко дни, за да запазите поста си. 
Вие сте … Вие сте скандален, затова след тази ситуация изгубихте много 
симпатизанти. И от три години във Варна БСП не е това, което беше. Заради 
Вас. Г-н Гуцанов, престанете с тези глупости. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. … Други граждани, които искат да се изкажат? .. Има ли 

други граждани, съветници, които искат да се изкажат или да преминем по 
същество? … Не виждам.  

Колеги, преминаваме към обсъждане на точките от дневния ред. Моля 
за вашето внимание, както и на уважаемите съграждани.  

Първото предложение е от д-р Георгиев, председател на постоянна 
комисия по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, с вх. № 
ОС13000393ВН/22.03.2013 г. Той предлага в така предложения проект за 
дневен ред да бъде включена под номер шест точка по „Европейски въпроси 
и международно сътрудничество“, касаещо одобрението на проектно 
предложение по европейските програми, което надлежно ви е изписано, 
изпратено и е разгледано през комисия. Чисто технологично неможа да бъде 
включено в дневния ред поради спазване на изискването да се публикува 
въпросния дневен ред на време.  



Същият е случая и с предложението на г-н Иван Луков, който предлага 
да бъде включена точка по „Транспорт“ с една подточка под номер седем, 
касаещо решение даващо възможност на кмета на община Варна да 
предприеме необходимите действия по проекта, мегапроекта за „Интегриран 
градски транспорт“, там където варненци чакат 70-те нови автобуса и 
останалите придобивки. Следващото предложение е от … Пропуснах да ви 
прочета номера за протокола, на предложението на г-н Луков, то е с вх. № 
ОС13000401ВН/25.03.2013 г.  

Следващото предложение е от общинския съветник Добромир Джиков, 
който предлага в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – 
Варна, да бъде включена следната точка, а именно – освобождаване на 
кметовете на райони и избор на нови такива.  

 
……….. /граждани/ 
Браво. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
След разговор с г-н Джиков и проверка в това, което ни разписва като 

пълномощие сега действащия закон, се обединихме около идеята тази точка 
да бъде предмет на следващо заседание, когато имаме кмет, който да излезе с 
предложение по така поставения въпрос. …. Винаги съм казвал, че трябва да 
се спазва закона. Общинския съвет не предлага районни кметове, това е от 
правомощията на кмета, така че нека да ги разделяме.  

Следващото предложение, както обещах на гражданите, които 
поставиха въпроса, е от кмета на града, което ще ни бъде представено от 
директора на ресорната дирекция „Местни данъци“ – г-н Иво Филипов. 
Заповядайте. Тук ли е Иво Филипов? .. Иво Филипов, предложение за 
включване в дневния ред на точка по „Финанси“, под номер осем.  

 
Иво ФИЛИПОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми …. 
 
…………. /граждани/ 
По-силно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
На микрофона, че не се чува.  
 
Иво ФИЛИПОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Искам да ви запозная с предложение за 
изменение към решение № 783-2 на Протокол № 14 от заседание на 



Общински съвет проведено на 19.12.2012 г. Накратко преди да прочета 
цялото предложение искам да ви запозная с нещата. Провел съм много срещи 
със заинтересовани граждани, с браншови организации и сдружения. Лично 
съм обиколил местностите „Чайка“, „Ракитника“, „Зеленика“, „Евксиноград“, 
така наречения „Евксиноград“ местността искам да уточня, че местност 
„Евксиноград“, това е резиденция „Евксиноград“, а хората, които си мислят, 
че живеят в „Евксиноград“ – те живеят в селищно образование „Траката“. 
Запознах се с техните проблеми и видях, че няма наистина инфраструктура, 
която да бъде адекватна на предложението за зонирането на град Варна. 
Зоните на град Варна остават абсолютно същите, а съгласно новия ОУП 
селищните образования, които не бяха включени в зони сега ще бъдат 
включени. Извинявам се. Предложение за изменение, почвам да ви чета 
цялото предложение, за изменение към решение № 783-2(14)/19.12.2012 г. от 
Кирил Йорданов, кмет на община Варна. На основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА и във вр. с чл. 6, т. 7 от Приложение № 2 от Закона за местните 
данъци … Общински съвет – Варна приема предложение за … 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Филипов, няма нужда да го четете. Просото ни запознайте, в 

точката ще го четем и всичко ще бъде, както трябва.  
 
Иво ФИЛИПОВ 
Разбрах. Промяната обхваща следните зони: от Четвърта зона, където 

бяха отредени на местност „Прибой“ и местност „Галата“, отиват в зона Пета. 
Пета зона е и за курортните комплекси „Златни пясъци“, „Ривиера“, „Чайка“, 
„Слънчев ден“, „Св. Константин и Елена“. В категория Вилна зона попада 
територията на бившата вилна зона „Варна“ ... Изписал съм мотивите, а 
образно ще ви кажа, ще запозная гражданите за какво става въпрос. На 
територията на всички вилни селищни образования, които са били на 
строителни граници, съгласно приемането на новия ОУП, те трябва да бъдат 
зонирани. Когато отидат в Пета зона, която е най-ниската зона отредена за 
град Варна, а това са отредени по закон, данъците ще бъдат повишени с 9 %. 
.. Значи, курортен комплекс „Чайка“ – имах с вас среща, вие искахте да 
бъдете Четвърта зона. Сега ще бъдете в Пета. …  

 
…………… /гражданин/ 
Ама Вие сте обходили комплексите и сте видели за какво става въпрос 

…     
 
Иво ФИЛИПОВ 
Да, и видях много нови сгради, които трябва да бъдат обложени, но 

това е вече с вас ще направим един обход. … Така че не може едни да си 



плащат данъците, а други да не си плащат данъците. Едни да имат връзки в 
районните кметства и да получават различни отметки от извън строителни 
граници до строителни граници. А другите да бъдат в категория Втора вилна 
и Първа вилна. И жалбите, които бяха при нас и си направихме един разчет – 
зонирането слага край на всичко това. Значи принципа на справедливост ще 
бъде възстановен и всички граждани да си плащат за обектите, които 
притежават. … Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Филипов. Теодора Трендафилова, предложението, 

което всички аплодирахте.  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

съграждани. Предлагам в дневния ред на днешното заседание на Общински 
съвет да бъде включено предложение от кмета на община Варна – 
РД13001869ВН-001ВН/26.03.2013 г., касаещо учредяване на безвъзмездно 
право на строеж на българската православна църква, за изграждане на храм 
„Свето Успение Богородично“ върху недвижим поземлен имот 133 в 
землището на село Тополи, община Варна, представляващ западен гробищен 
парк. Също и да бъде включено искане за учредяване на безвъзмездно право 
на управление върху недвижими имоти частна държавна собственост в полза 
на община Варна за реализация на проект „площадка за домашни любимци“.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Две предложения ли чух? …. Изчете ли го и него?  
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Добре. … Колеги, в напрегнатата обстановка да не сме пропуснали 

нещо по предложенията за включване в дневния ред? Д-р Митковски.   
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Към точката по „Здравеопазване“, като четвърта точка ви предлагам да 

включим и изменение на наше решение № 855-8(15)/20.02.2013 г., във връзка 
с избора на управител на пневмо – фтизиатричната болница във Варна, за да 
може той да бъде вписан в регистъра по вписвания.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  



Благодаря на д-р Митковски. .. Още едно предложение са се присетили. 
Заповядайте, от администрацията. 

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

съграждани. В комисията по „Образование“ беше разгледано едно 
предложение за създаване на център за професионално ориентиране, който да 
ползва шест помещения на първия етаж в средношколско общежитие. Тогава 
аз се наложи да отсъствам от комисията, спомням си, че имаше и граждани, 
които участваха. Ангажимента, който е поела общината е много сериозен, 
свързано е с финансиране европейско. Не искам да говоря за значението на 
професионалното ориентиране за нашите деца. Липсва тази услуга в града и 
ефектите са с тежки последици. Плюса, който ще получи средношколското 
общежитие е издръжката, всичко свързано с ремонта на тези помещения. 
Затруднено е общежитието да се поддържа в изрядно състояние. Затова моля 
още веднъж, да бъде разгледана тази точка, да влезе в пета точка, и като пета 
точка по темата „Образование“, за да може да продължи работата. Направена 
е количествено – стойностна сметка и се очаква да започне ремонта всеки 
момент. Мисля, че общината ще загуби много и като авторитет, ако не се 
изпълни този ангажимент. За второто нещо, което бих искала да ви предложа 
– разбира се това е един прецедент, защото не е разглеждан въпроса в 
комисия, има ситуации в които предложенията от Министерство на 
образованието идват много късно, ние не можем да управляваме този процес, 
но става въпрос за средства от европейския съюз в размер на 1,5 млн. за 
изграждане на младежки център за младежи и деца в риск. Разбира се не само 
за деца в риск и за младежи, които нямат този проблем. Става въпрос за 
интеграцията ни. До края на април месец община Варна трябва да подаде 
документите, ако нямаме вашето решение ние просото трябва да се откажем 
от тези средства. Центърът трябва да изградим върху общински имот. Ако 
допуснете тази точка да бъде разгледана подробно съм готова да дам 
допълнителни обяснения. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Имаме ли Вашите предложения? Г-жо Попстефанова, какво ще четем? 

Да бяхте оставили нещо поне, като предлагате. Добре се извинявате. … 
Заповядайте гражданите да зададете въпроси. .. Ето това е гражданския 
контрол, за което аз благодаря много.  

 
………….. /гражданин/ 
Ще може ли по първа точка за, за това, за ремонтите, да предоставите 

КСС-та?  
 



Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Само ще ви кажа, че КСС-та не се изготвят от нас. Средствата идват 

чрез Министерство на образованието и се ползват европейски средства. Ние 
само предоставяме тези шест помещения, в които те ще влязат. Мога да се 
ангажирам, когато дойдат за ремонта да изискаме, за да ви ги покажа. .. 
Добре. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
Максим ПЕТКОВ 
За протокола, Максим Петков. Г-н Апостолов, заместник - кмета 

ресорния, г-жа Попстефанова направи предложение. Мисля, че е по-редно 
председателя на постоянната комисия по „Образование“ да го направи. Вие в 
момента нарушавате собствения си правилник. Не е ли редно, въпреки 
сериозността на въпроса и личното ми уважение към г-жа Попстефанова, да 
отклони това предложение. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам отговор на така наложилата се практика. Председателя на 

комисията по „Образование“ не знае за това предложение, доколкото аз 
разбирам. Второ, не го е гледал в комисия и трето, кметовете имат право да 
внасят предложения. Така че, в този ред на мисли остава съветниците да 
преценят, разбира се с помощта на гражданите – дали да го допуснат в 
дневния ред или не. Вашето мнение какво е? Да гласуват „против“ влизането 
в дневния ред?   

           
Максим ПЕТКОВ 
Значи, абсолютно въпросът е много важен, но това ни навява на 

мисълта, че на практика дейността на общинския съвет е блокирана. Което 
значи, че за да излезем от тази ситуация най-читавото решение е той да се 
саморазпусне. Благодаря.  

        
Николай АПОСТОЛОВ  
Сега … Това, че заместник - кмета внася предложение в момента, не 

виждам с какво се е блокирал. Заповядайте, младата дама. Представете се.  
 
Виктория ЕНЕВА 
Здравейте, Виктория Енева от отворения обществен съвет на 

протестиращите. Ние започнахме една кампания срещу всички 
компрометирани фирми, общински. Така и това е във връзка с „В и К“ – 
Варна. На кратко ще ви кажа. Сключването на договор от „В и К“ – Варна 



ООД за дългосрочен инвестиционен кредит с „Комунаркредит Австрия“ АГ, 
Виена, Австрия на 15.07.2007 г. в размер на 15 млн. евро, като дружеството е 
заложило всички свои приходи от продажби платими в бъдеще за срок от 15 
години. В резултат на това „В и К“ – Варна ООД е поставено в затруднено 
положение да постигне добри финансови резултати и възможност кредитът 
да стане незабавно изискуем. В предвид на това, че дружеството е заложило 
всички свои приходи от продажби, като с това е положена процедура по 
скрита приватизация. Неправомерно и неаргументирано повишение на цента 
на водата с 18 стотинки. Или 8,94 % при инфлация от 4 % за същия период. 
Единствено и с цел прикриване и замитане на последиците от икономически 
неизгодния кредит и финансово оздравяване на дружеството от главния 
виновник за това – Валентин Вълканов. След всичко това призоваваме 
незабавно преразглеждане и отмяна на нерегламентираното повишение на 
цената на водата от страна на ДКЕВР за “В и К“ – Варна. Незабавно свикване 
на общо събрание с дневен ред – освобождаване на управителя Валентин 
Вълканов от поста му без снемане на отговорността му за минали и сегашни 
злоупотреби във „В и К“ – Варна ООД. Това е внесено, сега ще ви го 
представя и лично.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на … 
 
Виктория ЕНЕВА 
И искам да попитам нещо друго освен това. Къде е моралът на всички 

общински съветници щом стигнахме до там да им предлагаме процедура, 
която да си тръгнат от тук и да разберат, че нямат място повече тук?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги … Благодаря, изслушахме многоуважаемата дама. Аз винаги 

съм апелирал към това, нека да прочетем кое в пълномощията на общинския 
съвет. Фирма „Вода и канал“ е с 51 % държавно участие в нея, имат 
акционерно участие всички общини от варненска област. Така че да четем тук 
такива неща, общинския съвет не би могъл да вземе решение по този въпрос. 
Последващия въпрос за морала, широко понятие – аз не мога да си 
позволявам да го коментирам. Заповядайте. 

 
Мирослав МАРИНОВ 
Здравейте, Мирослав Маринов съм. Работя с деца и ако сега се изтърве 

тази възможност, после ще обвиним хората, че не са го гласували. Аз съм да 
влезе на гласуване и да се приеме. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  



Благодаря за подкрепата на една част от гражданите. Господин за 
протокола, Димитров. 

 
Христо ДИМИТРОВ 
Христо Димитров, „Варненци за Варна“. Г-жо Попстефанова, 

абсолютно разбирам това, което казвате и че е в изключително голям интерес 
и средства за 1,5 млн., но тук е момента да обърнем нещата от страна на 
правилника, а правилника изисква да не се гледат на сесия неща, които не са 
представени и не са разгледани на комисия от една страна. Затова, нашето 
предложение е следното: да бъде съставена такава комисия в рамките на 
следващите няколко дни с оглед на това, че има и други невзети решения, 
които биха могли да бъдат разгледани на комисия и в правомощията на г-н 
председателя, в следващата сряда евентуално да свика сесия, за да могат 
всички тези неща, които бъдат разгледани на комисия да се подложат. 
Автоматично, автоматично казвам и следното – ще изтече и четиринадесет 
дневния срок, по който има право на обжалване за предложенията по 
правилника, които сме вкарали, така че също могат да бъдат гласувани. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. … Други мнения? Гражданина, заповядайте.  
 
Тодор МЛАДЕНОВ 
Казвам се Тодор Младенов, бих искал, ако е възможно в дневния ред да 

се включи общинските съветници да гласуват, да се принуди общинската 
администрация да публикува документацията, а именно договори, КСС-та и 
т.н., които евентуално да бъдат достъпни до гражданите. Какво говоря – сега 
в момента текат големи ремонти е града. Вярно, примерно „Владислав“ – 
парите са държавни. Лично аз се опитах да получа информация, беше ми 
дадена само половинчата, а обещанието беше, че тези документи ще бъдат 
достъпни за гражданите. Моля да се гласува някъде да се публикуват. Или 
например да кажем за г-н Марешки, да се публикува договора за „Владислав“ 
108, или има ли разрешение да прави ремонти в „Аспарухово“, в централна 
поща, те са си негови, но трябва да има разрешение. И т.н., и т.н. Нека, ако 
може да се гласуват тези неща, за да имат гражданите достъп, за да може да 
има някакъв контрол, а не да ни препращат от институция на институция и 
така оставаме с впечатление, че само ни затваряте очите и ни пускате някакви 
пушеци, и ние си мислим, че ви контролираме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  



Мисля, че заместник - кмета Бозов може на момента да даде отговор, 
тъй като това беше поставено като въпрос и мисля, че той отдаде заповед. 
Нека да чуем заместник кмета по така поставеното искане.  

 
 
Христо БОЗОВ  
Благодаря Ви г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми граждани. Издал съм заповед, от понеделник всички договори 
влизат в публичен регистър. Така че ще може всеки да си прави справка за 
договорите в общината.          

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н заместник - кмета. Г-н Марешки, заповядайте.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми съграждани, г-н Апостолов, само искам да ви напомня, че 

основната работа на този Общински съвет беше да избере временно 
изпълняващ длъжността кмет на община Варна. Току що нашите юристи ме 
информираха, че обжалването на процедурата пред съда не спира 
изпълнението. Аз не смея да твърдя, че нашите юристи са по-добри от 
юристите на така уважавания виждам от варненци Общински съвет, но 
молбата ми е да влезем в дебат така ли е или поне да има информираност, че 
има и такава теза и след примерно един месец да се окаже, че това е наистина 
така, да се знае, че някой пак не си е свършил работата. Т.е. аз призовавам да 
се види спира ли или не спира, и ако не спира да се мине в процедура, за да е 
ясно кой ще бъде кмет на община Варна в следващите месеци до избора на 
постоянен такъв. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Абсолютно сте прав. Обсъждаме дневния ред, точка първа касае точно 

това. Там ще ви запозная и с решението на Общинска избирателна комисия. 
Гражданин. 

 
…………… /гражданин/ 
Един въпросно относно това, което ни каза …. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Името само за протокола, извинявам се.  
 
Андон ДОНЧЕВ 
Андон Дончев се казвам. Един въпрос към кмета. Това, което той каза 

преди малко, че ще бъдат новите договори включени в публичен регистър – 



интересуваме, искам да го попитам, а старите договори дали ще бъдат 
включени също в този регистър? Или ние нямаме право да ги видим.  

 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Доц. Бозов, каза всички договори ще бъдат, с което аз мисля, че темата 

е изчерпана. Отдадена е заповед, тя трябва да бъде изпълнена, ако не – ще се 
търси отговорност от този, който не я изпълнява. Други мнения и 
съображения? Предложения? Гражданина, за протокола. 

 
Боян МАКСИМОВ 
Боян Максимов, на вниманието на Вас и на всички общински съветници 

тука, както и гражданите дошли. Ще се радвам на всички вас на подкрепа. 
Ние гражданите на район „Приморски“ молим да се изготви примерно 
предложени на вниманието на Общински съвет за запазване за незастрояване 
на имота прилежащ към дом „Гаврош“ на ул. „Войнишка“. Настоявам община 
Варна да влезе в преговори със собствениците и да предложи замяна срещу 
друг общински терен или начин той да бъде закупен от община Варна, а 
сградата да бъде превърната в детска градина. Като с това да бъдат спрени 
евентуални бъдещи строителни намерения на настоящия собственик – дружба 
„Стил“, по настоящем дружба „Актив“. Ние жителите на район „Приморски“ 
ще отстояваме и защитаваме архитектурния стил и строителството на нашите 
домове, и унищожаването на малкото дървета и зеленина в терена на бившата 
детска градина. Ако общината подходи по същия начин, както с ЦДГ 
„Пушкин“, тя би могла да разшири сградата на ул. „Войнишка“, така че тя да 
бъде превърната в градина за около 100 деца. Както по-рано се изказа 
депутатът д-р Красимир Петров. Странно защо при липсата на детски 
градини във Варна, постоянно отделяме големи средства и скъпи терени за 
публично – частни партньорства в интерес на това да се изграждат нови ясли, 
общината до ден днешен не взе необходимите мерки, за да защити 
обществения интерес на нас живущите и не само, като ни остави сами да 
блокираме собственика да започне строителство на пет етажна кооперация и 
изсичането на дървета на по над 100 години. Преди години. Ако общината 
защитава интереса на нас живущите в района, социален дом „Гаврош“ би 
трябвало да бъде променен с идеята, която освен нас споделиха и други 
политически фигури, и много наши съграждани. А именно, да бъде отново 
детска градина, каквато си беше за много от нас и децата на живущите в 
района. Домът е построен върху земя собственост на бившата дружба и по 
силата на приватизационна сделка би следвало да е собственост на новия 
собственик, и предприятието. Настоящия собственик още преди години е 
изразил принципно съгласие пред бившия кмет, кмет на район „Приморски“ – 



Градинаров, че е готов на евентуални преговори. Но на по-късен етап 
общината му отговорила, че това са зелени площи, с оглед на това, че 
собственика на завода следва да изчака, „Гаврош“ би следвало да е с умиращи 
функции, предстоява неговото закриване. Още един интересен факт с оглед 
„Гаврош“ – в него са настанени между 10 и 15 деца, повечето и често 
проблемни, за които има нееднократни публикации и сериозни сигнали. 
Нали, няма да ги изброявам тука, просто не е хубаво да се говорят такива 
неща. За наем на сградата, общината превежда и без това ежегодни суми в 
размер на десетки хиляди левове, като също така поема и доста други 
разходи. Сега, когато има огромни усилия за това да се изграждат нови места 
и ясли постоянно, ставаме свидетели на много заменки срещу строеж и 
внимание за много ясли, моля за отношение да се реши бившата детска ясла и 
да стане такава запазвайки земята, .. както на „Чаталджа“. Живущите молим 
искрено за подкрепата на местната власт. Изваждане на наемните отношения 
с дружба „Стил“ в най-кратки срокове, преместване на домът и 
възстановяване на статута на дом „Гаврош“ пак детска градина, такава 
каквато си я спомняме тук живущите, преди решението на тогавашния кмет 
Христо Кирчев да бъде променен, защото детската градина била – 
забележете, с отмиращо действие, излишна. Нека сега, когато отново има 
нужди от ясли да се поправи стореното от местната власт, защото ние няма да 
чакаме … каквито и да е функции от тук насетне, за да се борим сетне с 
багерите отстоявайки интереса на хиляди граждани, деца, майки, ако трябва и 
с гърди.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на уважаемия съгражданин. Чухте неговото искане, аз се 

надявам, че администрацията си записа. Надявам се той да го предаде, 
администрацията седи тук долу в ляво, за да извърши необходимото 
проучване и да изготви предложение по така направеното искане и да ви 
върне отговор. На първия ред в ляво е администрацията. Заповядайте, 
гражданина. И след това доц. Бозов.  

 
Иван ПАНАЙОТОВ 
Добър ден, аз се казвам Иван Панайотов. Искам да взема отношение по 

два въпроса. Първият въпрос – искам да кажа нещо от името на „Отворен 
обществен съвет“. Публикуването на договорите е прах в очите на хората. 
По-важното е да се публикуват количествените сметки, да се публикуват как 
е бил осъществяван контрол върху работата на тези фирми, които са 
спечелили обществени поръчки и също така как са били спечелени. Това е от 
„Отворен общински съвет“.  

 
……………… /граждани/ 



Браво.  
 
Иван ПАНАЙОТОВ 
И второ предложение е лично мое, не сме го гласували на отворения 

съвет - община Варна трябва да въведе, като свое правило за работа 
мълчаливото съгласие, за да започне да работи. А не мълчалив отказ. Когато 
не се отговори на жалба или искане да се счита, че това искане е 
удовлетворено, а не обратното. За да започне тази администрация да работи 
най-после. Това е. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Други питания? Виждам дамата по средата. Заповядайте. … 

Направете място на дамата.   
 
Божидарка ИВАНОВА 
Божидарка Иванова съм. Искам да ми дадете един съвет. Може да ви се 

стори лично моето искане, но става въпрос за нашата детска площадка – 
„Петър Райчев“ между блок 1 и 2. Всички площадки наоколо ги направиха. 
Нашата площадка е в окаяно състояние от четиридесет и няколко години. Не 
е пипано нищо. Когато имахме среща с кметовете, със заместник - кметицата, 
беше дошла там, тя ми отвори някакви документи и каза: „Госпожо, 
площадката ви е ремонтирана миналата година от – до“. Моля ви, елате да 
видите за какво става въпрос. Посъветвайте ме. Жалба имахме в кметството, 
взеха ми телефона, казаха „още утре ще дойдем и ще задвижим нещата“.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря за въпроса. Нямам навика да давам съвети, районните 

кметове са в дясно от Вас. Веднага могат да Ви отговорят, а на първия ред 
долу е инж. Стоян Димитров, който пряко отговоря по въпроса. Това мога да 
Ви насоча. Ето ги, те чакат.  

                       
Божидарка ИВАНОВА 
Ама това се проточва шест години. Моята дъщеря е на 14, когато беше 

на три, тогава задвижихме процедурата. Девет години, да бъда по-точна. И 
втори въпрос, много кратък. Защо община Варна затвори ученическите 
столове? В нашето училище имаше за децата здравословна закуска, всички 
деца са много възмутени. Защо им беше отнето това?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Разбрахме въпроса. Доц. Бозов и без това поиска думата. Надявам се да 

даде отговор и на този въпрос. Благодаря. Доц. Бозов, заповядайте.  
 



Христо БОЗОВ 
Благодаря ви. На въпроса на г-н Максимов за дом „Гаврош“ – запознат 

съм с темата, имам уговорена среща със собственика на дружба „Стил“. В 
най-скоро време ще Ви поканим на срещата и ще вземем мерки, защото 
наистина няма логика да се плащат такива големи наеми. Сградата е 
подходяща за детска градина, единствения проблем е къде да бъде преместен 
дом „Гаврош“. Ние имахме идея да бъде преместен в дом „Надежда“, защото 
това е общинска собственост. Евентуално там да се изгради едно помещение, 
където да се осъществява тази услуга, защото съгласете се – не можем да 
оставим пък и децата на улицата. Ние сме социална община и ще продължим 
да осъществяваме тези грижи за децата. Но това място е изключително 
подходящо за детска градина, затова ще проведем разговори със собственика, 
с дружба „Стил“ на тази тема.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
За столовете имаше някакво питане. 
 
Христо БОЗОВ 
По отношение на госпожата, която постави въпроса за детските 

площадки. Ще направим проверка за тази площадка, знам къде е „Петър 
Райчев“ улицата, районния кмет ще докладва в понеделник на оперативката. 
Имаме предвидени средства тази година за ремонт на детски площадки, така 
че на определен брой площадки ще бъде направен ремонт, но ще ви кажа, че 
във Варна има над 800 площадки. Парите ще бъдат насочени прицелно към 
тези, които са в най-тежко състояние по доклади на районните кметове.  

 
……………… /граждани/ 
………………….. 
 
Христо БОЗОВ 
Щом договора е включен, това се включва и в количествените сметки. 
 
……………… /граждани/ 
… а контрола … 
 
Христо БОЗОВ 
Контрол, има си органи, които се занимават с това. Само ще ви кажа, 

понеже поставихте въпроса за договора, назначил съм с моя заповед 
вътрешен одит в общинското предприятие „Инвестиционна политика“, има 
срок 40 дена да извършат този одит. Резултатите ще бъдат публични от одита. 
Нямайте никакво съмнение в това.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на доц. Бозов. Това, което искам да обърна като внимание, 

ако има предложения за включване в дневния ред, нека да не забравяме, че 
гражданите искат да мине през комисия всяко едно предложение. Така че, 
заповядайте.  

Паско КАРАМФИЛОВ 
Казвам се Паско Карамфилов. Значи от няколко години наблюдавам 

тука във Варна, че се правят козметики на пътищата, в кварталите, 
централните магистрални пътища и т.н. Въпросът ми е към временно 
изпълняващия длъжността кмет на Варна и към председателя на общинския 
съвет – защо така се получава, че едни и същи дупки ги правим всяка година? 
Дайте да обърнем внимание на качеството, за да може чрез тези пари, които 
ще си ги спестим от доброто качество на изпълнение да увеличим 
километрите, които трябва да направим, повече километри да ремонтираме, 
повече козметика да направим. Значи движил съм се, имал съм възможност да 
работя извън България, наблюдавал съм как в цяла Европа, дори в континента 
Азия, работил съм и в Израел – хората, като го направят веднъж и 10 години 
отива. А сега във „Владиславово“ живея, една и съща дупка няколко пъти я 
пълним. Аз съм наблюдавал това нещо. И кой ги контролира тия работи? 
Подписват ли се някакви документи, някакви протоколи за гаранция, наказан 
ли е някой, върнал ли е парите, че не е направил качествени пътища? Ами 
дайте да направим нещо за тоя град. Аз нямам нищо против. Това е хубава 
идея, че се правят козметики, ама няма качество.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Благодаря. Колеги, ако няма друго, да започнем да 

гласуваме направените предложения. 
 
Янчо ЯНЧЕВ 
Аз искам да запитам нещо. Янчо Янчев съм, живея в кв. „Виница“. 

Значи от разклона до кв. „Виница“ пътя е под всякаква критика. Значи цялото 
движение за „Златни пясъци“, товарните автомобили които са, цяло лято и 
цяла зима минават през „Виница“. Там никой не е обърнал внимание, камо ли 
че има общински съветник, който живее във „Виница“. Значи сега, може би 
преди две седмици закърпиха дупчиците, които това не е само за едни дупки. 
Става дума за цялата отсечка. От разклона до „Виница“. Там си е от години 
така, целия транспорт, който заминава за „Златни пясъци“, било автобуси 
служебни, значи камиони с пръст, с пясък, бетоновози, всичко минава през 
„Виница“. Искам да чуя от кмета на район „Приморски“, какво ще се направи 
по тоя път? И кога ще се направи? Защото данъците на „Виница“ също идват 
в община Варна.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря за въпроса. Аз ще помоля наистина да бъдат поставени тези 

въпроси, които са в компетенциите на общинския съвет, но така или иначе 
има въпрос, който е отново към администрацията. В случая към районната 
администрация, районния кмет е тук – има ли готовност да даде отговор или 
ще го изпрати в писмен вид по-късно? Имате ли? Няма те. Доц. Бозов обаче 
има готовност.  

 
Христо БОЗОВ 
Първо ще отговоря на дамата – направихме справка, детската площадка 

на „Петър Райчев“ е във възлагателното писмо за ремонт. Така че 
осъществявайте контрол и ми дайте лично информация, ако не е извършен 
както трябва ремонта. Предстои в няколко месеца да бъде ремонтиран.  

По отношение на въпроса на гражданина за пътя „Виница“ и въобще за 
качеството на пътната мрежа, ремонтите, изключително важен въпрос, касае 
ни всички нас не само като администрация, като съветници, като граждани, 
защото имаме интерес тези неща да се случват както трябва. И хората да си 
карат колите по едни добри пътища. Това естествено не може да стане от 
днеска за утре, но само за сведения ще ви кажа – тази година около 30 хил. кв. 
м. ще бъдат рехабилитирани на този етап. През май месец, може би още 
толкова. Ще обърнем внимание и на тротоарите, защото хората не ходят само 
по улиците, но и по тротоарите. Ще бъдат изградени няколко нови тротоара, а 
тези, за които има средства ще бъдат рехабилитирани. … Не може всичко за 
няколко месеца да се направи. Нали ви е ясно? … 

 
Янчо ЯНЧЕВ 
Г-н Апостолов, във „Виница“ няма и тротоари, да ви кажа истината. И 

само дупки. Майките с деца няма къде да вървят с количките, вървят по 
платното за движение.  

 
Христо БОЗОВ 
В зависимост от средствата ще бъдат направени във всички райони, 

включително и във „Виница“, ремонти.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря … 
 
Христо БОЗОВ 
Пак казвам, не само на улиците, но и на тротоарите и на подлезите тази 

година. Това предстои в съвсем скоро време да се случи.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  



Благодаря. Предлагам да преминем към … 
 
Коста ИВАНОВ 
Може ли само още един. Коста Иванов съм.                    
   
Николай АПОСТОЛОВ  
Надявам се да е към общинския съвет въпроса. Заповядайте. 
 
Коста ИВАНОВ 
Ами пътя Варна – „Златни пясъци“ е затворен от „Ген. Заимов“ и 

незапочва никакъв ремонт. Идва курортен сезон и кога ще започне ремонта? 
Там само тротоара е паднал, всичко друго, и автобуси няма как да ни 
обслужват. Ние вървим пеша по 4 – 5 км.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Затова помолих въпросите да бъдат поставени към общинския съвет … 
 
Коста ИВАНОВ 
Аз съм писал жалба и г-н Луков не ми е отговорил още, защото няма 

възможност да ми отговори. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Общинския съвет е приел бюджета на община Варна и в правомощията 

са на компетентната администрация да отговаря и да изпълнява тези решения. 
Колеги, които са пред зала, моля да заемете местата си, преминаваме към 
гласуване на дневния ред така, както бяха направени предложения за 
допълнения, включвания, усъвършенствания към така предложения дневен 
ред. Ще помоля всички, които правиха предложения да следят, възможно е 
нещо да пропусна, нека бъда подсещан.  

Първото предложение, което ще подложа на вашето внимание. 
Общинските съветници заеха ли местата си? Погледнете си таблетите. 
Първото предложение на д-р Георгиев за включване предложение по 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“, като точка шест в 
дневния ред, изчетох го със съответния входящ номер. Ако нямате някакви 
мнения и съображения, давам ви възможност да изразите своя вот.   

Колеги, кой не е включен? Ще ви помоля, не ми създавайте 
допълнителни технически проблеми. От един час, два бих казал, върви 
заседанието. Вземете поне си включете таблетите. 30 човека са в залата, 22 
гласували. … Ще помоля, ще помоля техническите сътрудници от 
информационно отделение да отидат при онзи съветник, който си вдигне 
ръката, че не му е включен таблета. Айде свършете си работата.  



Кворумът е 37 души. Вдигнете си ръцете, които имат проблеми с 
устройствата. 37 души е кворума. При д-р Цветков кой ще отиде? Д-р 
Цветков.  

Има ли още съветник, който не си е подготвил таблета? 
Къде беше до сега бе докторе? Защо не го направи? Айде моля.  
Има такива опасения, че някой саботира системата, но и това ще 

преживеем. 
Има ли все още съветник, който има нужда от техническа помощ? Не 

виждам. Колеги, предложението на д-р Георгиев за включване в дневния ред 
под номер шест точката по „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“. Ще ви помоля да изразите своя вот.      

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, което е постъпило при мен е от г-н Луков 

със съответния входящ номер за включване на точка по „Транспорт“ касаеща 
проекта за „Интегриран градски транспорт“, за купуване на автобусите. Ще 
ви помоля, който е съгласен тази точка да бъде включена под номер седем в 
проекта за дневен ред, да изрази своя вот.  

Спокойно господине, Европа го контролира и да искаме не можем да 
купим стари.  

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

предложението се приема. 
 
Господине, вземете прочетете правилника, съветника може да не реши 

да гласува.  
Предложението на г-н Джиков го оставяме за следваща сесия, когато 

имаме избран кмет.  
Следващото предложение, това, което касае голяма група наши 

съграждани е с вх. № РД13006867ВН/21.03.2013 г., беше ви прочетено от 
директора на дирекция „Местни данъци“, г-н Иво Филипов касаещо корекция 
на нашето решение от декември месец за зонирането. Който е съгласен това 
да бъде включено в проекта за дневен ред, като точка по „Финанси и бюджет“ 
под номер осем, ще помоля да изрази своя вот.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е от г-жа Теодора Трендафилова с вх. № 

РД13006765ВН/21.03.2013 г., касаещо приемане под управление на площадки 



на територията на Морската градина за изграждане на площадки за 
разхождане на домашни любимци и следващото предложение, което г-жа 
Трендафилова прочете пред вас – това е за отстъпено право на строеж за 
църква в централен гробищен парк. Който е съгласен … В „Тополи“, 
извинявам се. В „Тополи“. Който е съгласен това да влезе в дневния ред, като 
точка по „Собственост и стопанство“ под номер девет, ще ви помоля да 
изрази своя вот.   

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение беше внесено от д-р Митковски, касаещо 

включване на подточка към точката по „Здравеопазване“ по искане на 
агенцията за вписване, което е необходимо да допълним наше решение, че 
освобождаваме управителя на тубдиспансера, за да може да бъде вписан 
новия управител, който избрахме на предната сесия. Който е съгласен с 
предложението на д-р Митковски, ще моля да изрази своя вот.  

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

предложението се приема. 
 
И последното колеги, което беше поискано от заместник - кмета по 

„Образование“, г-жа Попстефанова, с оглед  кратките срокове за подаване на 
апликационната форма към съответното министерство. Който е съгласен това 
да бъде включено – две предложения имаше тя, едното е за средношколското 
общежитие, другото е за младежки център. Който е съгласен това да бъде 
включено към точката по „Образование“, където тя ще го изчете и ще ни даде 
повече подробности, моля да изрази своя вот. 

Няма проблем да влезе и ако не получим информация да го отхвърлим. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Има ли нещо, което да съм пропуснал? Някой да ме подсети? Последна 

възможност. Д-р Митковски. … Не е в нашите правомощия това. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Апостолов, не сме пропуснали нищо, но току що директора на очна 

болница ме помоли нещо и го консултирахме с председателя на комисията по 
„Финанси“. Миналата година, когато е гласуван бюджета на община Варна 
сме гласували в комисията по „Финанси“ да бъдат заложени средства за 
нуждите на очна болница Варна. Спешно тази болница в момента се нужда от 



34 хил. лв. за закупуване на две операционни маси. През нашата комисия по 
„Здравеопазване“ е минало, не е минало през комисията по „Финанси“. С 
колегата Портних се консултирахме, ако има воля от общинските съветници, 
да бъде гласувано на тази сесия. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Лично аз, което е в интерес на варненци 

ще го подкрепя. Има предложение за включване на допълнителна точка към 
„Здравеопазване“, за два броя маси операционни за очна болница, която е 
общинска. Колеги, ще ви помоля, който е съгласен с предложението на д-р 
Митковски, да го подкрепи с вота си.   

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

предложението се приема. 
 
Колеги, ако някой не се е сетил за нещо друго, всички направени 

предложения бяха приети за включване в дневния ред … Искате още нещо ли 
да включим? Заповядайте.  

 
……………… /гражданин/ 
Съгласен съм, че трябва да се помогне за въпросната болница. Но маси 

за 35 хил. лв. идват и се гласуват веднага. Как ще се купуват тия маси, ще има 
ли обществена поръчка, какво се прави? Идват и се гласуват. На ДКЦ-то в 
„Чайка“ му трябват 100 хил. лв., моля гласувайте. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Молбата ми е следната, молбата ми е следната – в момента имаме 

нужда да си помогнем сами. В момента ние гласуваме това да влезе в дневния 
ред. В точката ще има доклад кое налага, каква е цената, кой я оферира, как 
ще се проведе обществена поръчка, дори няма нужда да го качваме на сайта – 
ще ви бъде казано тук след малко. И ако се прецени, че това е неправилно, е 
ми няма да го гласуваме. В момента гласуваме само да влезе в дневния ред. 
… Ами други пък не могат да виждат. Заповядайте.  

 
Душко …. 
Казвам се Душко …. Варна на времето беше колоездачен център. Сега в 

момента в столицата навсякъде направиха пътеки за колоездачите. Варна има 
само няколко и възможно ли е, когато се прави ремонт на улиците да се 
включат и тези велосипедни алеи, да се ходи през хубавото време на работа 
не с колите, а с велосипедите. Хем за поддържане на формата и за нашите 
деца. Благодаря.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Ще помоля наистина, когато се поставят въпроси да 

прочетем това, което е гласувано. Още 2011 г. В мегапроекта за „Интегриран 
градски транспорт“ една от компонентата е изграждане на велоалеи. 
Безплатно, с пари от европейския съюз. Заповядайте.  

………….. /гражданин/ 
Само ще помоля, когато точката на г-жа Попстефанова се разглежда да 

помислите, понеже това е за строеж, още веднъж за 3000 деца на Варна, 
набиране на сграда общински детски комплекс.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ние включихме да влезе в дневния ред. Ще имате възможност да 

изкажете Вашето мнение в самата точка.  
Колеги, предлагам в края на краищата да гласуваме дневния ред, 

защото все пак нямаме заложен въпрос питания и отговори на питания по 
всякакви въпроси. Заповядайте.  

 
Христо ДИМИТРОВ 
Г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Искам 

да обърна внимание на следния факт. Днес стана ясно, че общинския съвет е 
вече в състав от 48 души. Така ли е или не е така?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Абсолютно вярно.  
 
Христо ДИМИТРОВ 
И в тази връзка искам да задам въпроси по отношение на протокола – 

там се посочва колко броя съветника присъстват, колко броя съветника 
гласуват и колко са отсъстващите. Но те вече не са 51. Това е и по отношение 
на кворума и по отношение на вземането на решения, тъй като при състав от 
48 души мнозинството съответно не би трябвало да е 26, а според мен 25 
човека. Моля на този факт да обърнете внимание в момента.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това, което мога да кажа е, че в закона е изписано и няма такава 

хипотеза, че някой се е отказал и се променя мнозинството. Решенията се 
приемат с онова мнозинство, с което се изисква по закон. Там където трябват 
26 гласа ще го приемаме с 26, там където трябва квалифицирано – ще го 
приемаме квалифицирано. Това, че трима са решили да не участват в 
работата, това е тяхно решение. Заповядайте, надявам се по конкретна точка, 
защото хората искат решения.  

 



……………… /гражданин/  
Значи, искам да ви кажа г-н председателстващ, че физиотерапията във 

„Владиславово“, което .. В кв. „Владиславово“, което има 60 хил. души е 
застрашена от затваряне, защото само един уред работи. Има ли средства да 
се отпуснат от бюджета, нали питам. Има ли средства, защото говорим за 
здравето на варненеца. Няма никакви уреди. Само един уред, който никаква 
работа не върши. Това ми е конкретния въпрос.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
ДКЦ-то във „Владиславово“ си има управител, към който Вие би 

трябвало да отнесете Вашия въпрос и той да направи искане, както това беше 
направено от директора на очна болница. Благодаря Ви.  

Колеги, който .. Т.е. да припомним, гласувахме всички предложения, 
които искате да влязат в дневния ред, те се приеха. Който е съгласен това да 
бъде дневния ред на днешното Шестнадесето заседание … Кажете. … Ако 
още някой се сети, да вдига ръка. .. Е ми сеща се общински съветник, какво да 
направя д-р Станев?  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Апостолов, казахме, че при приемането на дневния ред ще дадете 

разяснения за първа точка. Това е изключително важно да знаем. Тази първа 
точка, ако има внесени жалби в съда, днеска ние можем ли да я гласуваме? .. 
Ама какво да я вкараме? Нека да каже юридически как стои въпроса от там .. 
За какво да я вкарваме или не?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Митковски, секунда търпение трябва и щяхте да получите всички 

вълнуващи Ви отговори. .. Така. Колеги, някой нещо да иска да предложи, да 
се е присетил въпросче да зададе? Няма. Който е съгласен това да бъде 
дневния ред … А, имаме още една дама. Заповядайте. 

 
Анна ФИЛИПОВА 
Казвам се Анна Филипова, ако може искам да задам един въпрос на 

присъстващите господа и госпожи общински съветници. Някой от вас наясно 
ли е изобщо с условията за живот, които са налице в един от приютите за 
бездомни и бедстващи хора във Варна, към СУПЦ „Д-р Анастасия 
Железкова“, защото .. Защото аз до скоро не знаех за съществуването на това 
място, но лично го посетих и проблемите там са основно два: първият е, че 
тези хора след броени дни остават на улицата, защото трябва да напуснат на 
30 април, е срока в който трябва да напуснат сградата. А вторият им основен 
проблем е, че покривът, който им се предлага е меко казано гавра. Условията 
за живот там са нечовешки и не мога да си представя, че институция, която 



има претенции, че работи, може да допусне в XXI век хора да живеят при 
подобни условия.  

 
………………. /граждани/ 
Браво. Браво. Браво.  
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Д-р Бояджиев ще даде отговор. Член на комисията по 

„Социални дейности“.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
За сведение на гражданите, има комисия към общинския съвет, който се 

занимава с този проблем. Наистина там нещата са крещящи по отношение на 
нарушения, по отношение на изпълнение на така наречената програма, която 
за съжаление за 5 600 000 - 100% държавна помощ. Това е европейска 
програма, дълго време на комисията бяха отказвани документите. Аз лично 
съм ходил седем пъти там, изключително добре запознат съм с проблема и се 
надявам .., заради това си замина и бившия директор на дирекция „Социални 
дейности“ – д-р Здравко Марков и се надявам наистина там да се променят 
нещата по отношение на настанените, както бездомни хора, така и хората, 
които наистина да се изпълни с функция и наистина те да получават там 
професии, и да бъдат добри членове на нашето общество. Благодаря за 
вниманието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Колеги, чухте предложенията за включване в дневния ред, 

които бяха приети и предлагам, който е съгласен това да бъде дневния ред на 
днешното Шестнадесето заседание, с така приетите допълнения към него, да 
изрази своя вот.       

        
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна. 
 
2. Определяне на общински съветници за включване в работна група за 

изготвяне на Общински план за развитие на община Варна за периода 2014-
2020 г. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 



(1) –  даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 
Божидар Жарков Марич. 

(2) –  отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(3) –  неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

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

относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 

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

граждани за лечение. 
(3) –  подновяване за нов тригодишен срок на договора за управление 

на управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД. 
(4) –  изменение на решение № 855-8/15/20.02.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(5) – отпускане на финансови средства на “Специализирана болница 

по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации по 
Програмата за образователна интеграция на деца и ученици от различни 
етнически групи и в неравностойно социално положение в община 
Варна. 

(2) –  промяна на Статут за награда „Варна” в сферата на науката и 
висшето образование. 

(3) –  промяна на Статут за награда „Варна” в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

(4) –  даване на съгласие за преобразуване на яслени групи в 
целодневни групи за деца в обединени детски заведения. 

(5) –  даване на съгласие за сключване на анекс към договор за 
предоставяне за безвъзмездно управление на имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Цар Освободител“ № 150 за нуждите на Средношколско общежитие 
„Михаил Колони“ и „Център за кариерно ориентиране“. 

(6) –  даване на съгласие за кандидатстване на община Варна по 
Програма „Деца и младежи в риск“ за изграждане и управление на 
„Европейски младежки център – Варна“. 

 



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

(1) – поемане на ангажимент в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на Варна за периода 2014 – 2020 година за 
включване на инвестиционни проектни предложения по ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. 

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

относно: 
(1) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на МРРБ по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. в изпълнение на 
проект „Интегриран градски транспорт на Варна”. 

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

бюджет” относно: 
(1) – изменение на решение 783-2/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – 

Варна. 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) – даване на съгласие за придобиване на безвъзмездно право на 
управление върху недвижими имоти-частна държавна собственост в 
полза община Варна. 

(2) – обявяване на публична в частна общинска собственост на имот, 
находящ се в Западен гробищен парк – с. Тополи и учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на храм „Св. Успение Богородично”. 

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

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



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Варна. 

Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В „Канцелария на Общински съвет – Варна“ с вх. № 

ОС13000428ВН/27.03.2013 г. постъпи писмо от председателя на Общинска 
избирателна комисия - Варна, г-жа Пламена Маринова, която ни представя 
тяхно решение под № 412 със следното съдържание: 

„На основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА Общинската избирателна 
комисия прекратява пълномощията на Кирил Петров Йорданов, като кмет на 
община Варна.“  

Във връзка с постъпилите обжалвания, Общинската избирателна 
комисия ни уведомява за следното, чета дословно: 

„Във връзка с обявения проект за дневен ред на Шестнадесетото 
заседание на Общински съвет – Варна, насрочено за 27.03.2013 г., сряда, 
09:00 ч., по точка първа от него – избор на временно изпълняващ длъжността 
кмет на община Варна Ви уведомявам, че в срока по чл. 267, ал. 1 от 
Избирателния кодекс има постъпила жалба срещу решение № 412 по 
Протокол № 60 от 19.03.2013 г. на Общинската избирателна комисия – Варна 
за прекратяване на пълномощията на Кирил Петров Йорданов, като кмет на 
община Варна до Административен съд – Варна, чрез Общинската 
избирателна комисия – Варна. Съгласно чл. 267, ал. 4 от Изборния кодекс 
жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови 
друго.“ 

И приложение, приложеното решение. С което Общинската 
избирателна комисия ни дава своето становище, че няма проблем да изберем 
временно изпълняващ длъжността кмет. В тази връзка, голяма част от 
гражданите знаят и общинските съветници, но все пак да го повторя – в 
предходните седмици по искане на гражданите, след консултация с 
представителите на политическите сили в местния парламент, беше 
предложена кандидатурата на доц. Бозов, така както е по закон, из между 
един от заместник - кметовете, който да изпълнява длъжността временно 
изпълняващ длъжността кмет на община Варна до провеждане на частични 
местни избори.  

Така че аз ще ви прочета проекта за решение, ако има мнения и 
съображения ще ви дам думата, след което ще гласуваме. Проекта за решение 
е следния: 



 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

895-1.  На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна избира Христо Стоянов Бозов, заместник-кмет на 
община Варна, за временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна за 
срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

895-1-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и 
ал. 2 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени 
интереси и за предотвратяване на значителни или трудно поправими вреди, 
причинени от евентуалното осуетяване или сериозно затруднение 
изпълнението на акта, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на горното решение № 895-1 за избор на временно изпълняващ 
длъжността кмет на община Варна. 

 
Мисля, че всичко беше изговорено в седмиците назад, но все пак 

мнения и съображения. Не виждам. Ще ви помоля да изразите своя вот. .. Д-р 
Митковски, заповядайте.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Апостолов, колеги. Аз имам само два въпроса към доц. Бозов. С 

него се познаваме много отдавна, работили сме заедно и като колеги, след 
това той като администратор. Така или иначе, вече ставайки лице на 
изпълнителната власт в града, той се натоварва и с определени политически 
нюанси. В тази връзка имам два въпроса към него. На предстоящите избори 
съответно за Народно събрание, за депутат и след това за предсрочните 
избори за избор на кмет на Варна, дали той ще участва, като кандидат в тези 
избори. Това е нормално, първите е ясно, че ако ще участва като кандидат за 
депутата едва ли е необходимо за един месец да го избираме точно него и 
второто е ясно, че вече като избран за изпълняващ, временно изпълняващ 
длъжността кмет ще има и друго качество, ако бъде кандидат за кмет – 
независим или подкрепен от политическа сила. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Изключително резонен въпрос. Аз се 

радвам, че доц. Бозов е тук, той ще даде отговор на въпроса. Заповядайте, 
доц. Бозов. 

 



Христо БОЗОВ 
Благодаря Ви г-н председател, уважаеми д-р Митковски, уважаеми 

колеги, уважаеми граждани. Трябва да ви кажа, че когато ми предложиха да 
поема временно тази длъжност не ми беше лесно и много се колебах дали да 
вземам такова решение. Консултирах се с много хора, знаете че аз съм 
необвързан политически. Повечето хора ми казаха, че трябва да поема тази 
отговорност, защото в града има нужда от силна власт, която в момента да 
осигури провеждането на изборите. Освен това имаше хора, които ми казаха 
– а бе ти защо се хващаш с тая работа, накрая ще те пожертват. Има логика и 
в едното, има логика и в другото. Но в края на краищата всеки си носи кръста. 
Аз в момента, в който съм решил да поема тая отговорност, естествено съм 
решил, че няма да се кандидатирам в никакви други избори. Това е 
несъвместимо с поемането на тази отговорност. По отношение на това, какво 
ще се случи в града в следващите няколко месеца си давам сметка, че ние 
имаме необходимост от успокояване на обстановката, не само предвид на 
изборите, но и предвид на туристическия сезон, който дава прехрана на 
голяма част от нас. Включително и на присъстващите тук. Отделно, предвид 
на очакванията на хората, които се изразиха недвусмислено тук – града има 
нужда от промяна. И то промяна чрез прозрачност. Първите ми действия, 
които и в момента съм предприел, макар и не в тази си функция, са именно в 
тази насока. Издадох няколко заповеди, които ще гарантират прозрачност и 
промяна в най-належащите области, които са свързани и с поддръжката и с 
функционирането на града. Второ, в сайта на общината сме публикували и 
времената, в които гражданите могат да се срещат с цели направления в 
администрацията – свързани с благоустройството, със социалните дейности, 
със здравеопазването, с образованието, с административните услуги. Така че 
тези частни въпроси, които ги задавате е добре да ги задавате и в срещите си 
с администрацията. Всичко, което се случва там аз ще получавам 
своевременно информация за това. Казвам го и с цел да спестявам време и на 
работата на общинския съвет. Изключително важно обаче е ежедневния 
контакт с хората, затова ако бъда избран за тази позиция аз обещавам, че 
всеки ден ще обикалям райони, ще обикалям квартали и ще се срещам на 
место с хората. Искам да науча техните проблеми и как може в един такъв 
кратък период да се реагира в зависимост от възможностите. Всеки може да 
дойде там. Срещите ще бъдат обявя вани предварително на сайта, 
включително ще направим и някои внезапни проверки, които са свързани с 
най-належащите нужди. Това съм си предвидил, като ангажимент. Естествено 
давам си сметка, че трудно се работи в тази обстановка, но за да бъде 
ефективно ще се нуждая от помощта не само на общинския съвет, но и на 
хората. Обещавам, моя призив към вас е включвайте се, помагайте, но и  … 
Моля? … Не мога да разбера за какъв договор … Тези, които ме познават 



знаят, че аз като кажа нещо се случва. Така че нямайте никакви съмнения. 
Това, което съм поел като ангажимент, така ще бъде. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на доц. Бозов. … Имате ли други мнения и съображения, 

колеги? Необходимо ли е да чета отново проекта за решение? Не. Ще ви 
помоля с гласуване да изразите своя вот, по така изчетеното предложение.  

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Да пожелая успех в тази сложна ситуация на доц. Бозов и да го поканя 

на трибуната, да положи клетва.  
Ще помоля доц. Бозов да повтаря след мен: 
 
„Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 
ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да 
работя за тяхното благоденствие. 

Заклех се!“ 
 
/Следва подписване на клетвения лист от Христо Стоянов Бозов /  
 
Христо БОЗОВ 
Благодаря на всички за подкрепата и доверието.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако е необходимо да дадем малко почивка с оглед … Колеги, 15 

мин. почивка. В 11:15 ч. ще ви помоля да заемете местата си.  
 
………….. /гражданка/ 
Искам да кажа нещо последно, преди да са тръгнали някои хора. … 

Няма свърши. … Изключиха ли ги? … Не. …. Може ли малко внимание? ….. 
Всички вие, които работите в общината … Моля обърнете внимание на този 
дом, на този приют за бездомни. Работете със сърцата си поне веднъж. Нека 
това да е първа точка във вашия дневен ред. Отидете на място, вижте ги тези 
хора. .. И им помогнете. …  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, представителите на групи да си поканят хората. 

Виждам единствено групата на политическа партия ГЕРБ е на лице. 
Останалите ги чакам. … общински съветника, което ни дава основание при 



наличието на такъв кворум, да продължим работа с точка втора от приетия 
дневен ред. … На вниманието на уважаемите съграждани и общински 
съветници, материалите са разпратени, качени са в сайта. Докато се 
подготвите, точка втора от дневния ред.  

 
 
 
  
 



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за включване в 

работна група за изготвяне на Общински план за развитие на община Варна 
за периода 2014 - 2020 г. 

Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тази точка беше включена в дневния ред по искане на заместник - 

кмета на община Варна, арх. Николов, който ни уведомява, че във връзка с 
отдаването на заповед за разработването на въпросния план той иска на сесия 
да бъдат гласувани общински съветници, които да бъдат излъчени и 
включени във въпросната работна група. Знаете тя е в широк формат, 
представители на администрацията и на голям кръг експерти. Преди да 
прочета проекта за решение аз ще ви кажа, какво предлагам на вашето 
внимание, за да имате готовност и ръководителите на групи, ако все още се 
колебаят да излязат със становище. Нямаме ограничение за броя на 
съветници. Обикновено практиката, която се е наложила във времето е от 
група по един общински съветник. Затова тук разчитам, след като прочета 
проекта за решение, ръководителите на групи да ми излъчат по един кандидат 
и да пристъпим към гласуване. Проекта за решение е следния: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и по искане на заместник-кмета на община Варна 
арх. Димитър Николов с изх. № ЗК13000431ВН/06.03.2013 г., Общински 
съвет – Варна избира следните общински съветници от Общински съвет – 
Варна, които да бъдат включени в състава на работна група за изготвяне на 
Общински план за развитие на община Варна за периода 2014 - 2020 г., както 
следва. 

Предстои само да допълним имената на съветниците. Започваме от 
група „Център“. Г-н Ради Радев. … Предложение от ръководителя на групата 
за д-р Станев. Приемате ли д-р Станев? Съгласие имаме. .. Извинявам се. 
СДС, „Демократичен алианс“. Извинявам се. Права е поправката. Г-н Джиков 
не го виждам .. Г-н Джиков ли? Дали дава съгласие е въпроса. 
Предложението е Добромир Джиков. Вървим нагоре. „Алианс за Варна“. .. 
Ръководителя на групата предлага Таня Парушева. .. Вървим, групата на 
политическа партия ГЕРБ. .. Предложението ще ни съобщи .. Станислав 
Иванов. Съгласен ли е? .. Д-р Митковски, г-н Костадинов, Николай Недков, 
ще имате ли ваш представител? Желаете ли да участвате в работата? .. Г-н 
Костадинов ли е предложението? Снежана Донева, Благомира Александрова, 



имате ли желание да излъчите представител? .. Снежана Донева. .. 
Представителите на гражданите, имат ли? Мисля, че е редно да бъде 
включено и представителство на гражданите. .. Ще помоля на микрофона. 
Колкото повече хора участват, за мен толкова по-добре. .. Мисля, че в 
правомощията на общинския съвет е да излъчи и така наречената гражданска 
или експертна квота. Моля за протокола трите имена и предложението, което 
Вие правите.  

 
Борислав Любомиров ДИМИТРОВ 
Така, предлагам Атанас Янчев. Един също от протестиращите от 

отворения обществен съвет. Имам и предложение, всъщност обръщение към 
г-н Радев. Нека относно г-н Станев, г-н Станев от зората на демокрацията е 
тука … Нека поне да кажем думата, защото се вижда за какво става въпрос … 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще помоля трите имена на господина.  
 
Борислав Любомиров ДИМИТРОВ 
Борислав Любомиров Димитров се казвам.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не, не. Атанас … Кой предлагате?  
 
Борислав Любомиров ДИМИТРОВ 
Атанас … Атанас Янчев Мандраджиев. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Атанас Янчев Мандраджиев … В лице ли е въпросния господин, който 

да се представи, да каже каква е неговата експертна готовност? Заповядайте.  
 
Иво ИВАНОВ  
Добър ден на всички. Иво Иванов се казвам, от групата „Варненци за 

Варна“. Аз имам една молба към общинския съвет. Наистина това, което 
споменаха и колегите, да има участие и на гражданите в тази комисия. Но 
както винаги ние сме апелирали да не се взимат прибързани решения, просто 
да се определи някакъв брой колко граждани да участват и може би в 
утрешния ден да си дадем предложенията. Защото за мен в тази комисия 
наистина трябва да участват компетентни хора, запознати и да могат да дадат 
своето реално и компетентно мнение. Благодаря ви.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Това, което чувам, ще ви кажа едно консенсусно предложение. Така или 

иначе работната група ще бъде отдадена със заповед на кмета. Той иска от 
нас, като колективен орган да излъчим общински съветници. Мисля, че в 
работната група, която е сформирана към него, по никакъв начин не е 
изключена възможността вие да сложите един, двама, трима ваши експерти, 
които той да ги включи в заповедта и по този начин ще отпадне в момента 
това, което правим тука, защото утре ще бъдете обвинени, че сте го 
направили на ход. Не знам господина, ако приема така? Вашите предложения 
при заместник – кмета, работите, няма да откаже да включи представители не 
само на „Варна за варненци“, но и на други граждански организация. 
Заповядайте.  

 
Атанас Янчев МАНДРАДЖИЕВ 
Все пак, само да уточня, защото току що бях предложен. Аз чак такъв 

експерт не съм, но дайте време да излъчим експерти, а не днеска тука пет 
човека от гражданите да го решават. Така ли е?        

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точно за това и в тази логика и хипотеза предложих общинския съвет, 

тъй като той може само на сесия да си излъчи своите представители, да си 
избере представители от общинския съвет, а на гражданското общество доц. 
Бозов по ваше писмено предложение със заповед ще ги включи в работната 
група.  

 
Атанас Янчев МАНДРАДЖИЕВ 
Абсолютно, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че това е най … 
 
Атанас Янчев МАНДРАДЖИЕВ 
И нека да са подкрепени от хората, а не от нас, които сме тука.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точно за това искаме да избегнем този конфликт. Нека хората ги 

излъчат, доц. Бозов да ги включи в работната група. Разбирам, че господина 
оттегляли предложението на г-н Атанас Янчев Мандраджиев? Ок. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
За протокола, Маргарита Атанасова, национално движение „Грамада“. 

Съгласна съм с Вашето предложение, ние също имаме представители и след 



консенсус ще си излъчим човек, което значи че ще го представим на г-н 
Бозов. Не може постоянно да ги заменяме. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за подкрепата. Ако е по точката господине, заповядайте. Ако 

искате ваши представители, оформихме как ще стане. 
 
Стелиян …. 
За протокола, Стелиян …., председател на хемодиализата. … В писмен 

вид ще представим нашите кандидати за тази комисия. Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря ви. Колеги, някоя група, която да пропуснахме. Мисля, че 

ГЕРБ си казаха своя представител, но мисля, че тук БСП днеска не участват и 
е редно … Заповядайте, Благомира Александрова. Заповядайте. .. Хубаво е на 
микрофон, за да влезе в протокола. Благомира Александрова … Ще повторя, 
за да влезе в записа. Снежана Донева остава и Благомира Александрова. … 
Няма ограничение. Някой съветник да се чувства пренебрегнат, да иска да се 
включи в работната група? Г-н Джиков, виждаме в залата, предложен сте за 
работната група, някакви забележки? .. Да, да, няма възнаграждение, работа 
има само. … Колеги, понеже липсват представители на БСП, аз предлагам на 
вашето внимание, след като ги няма, редно е ръководителя на групата г-н 
Аврам Тодоров да си поеме отговорността и да го включим в тази група. Има 
ли някой други предложения? .. Ами … Утре ще ни обвинят, че … Виждам, 
че съветниците възнегодуваха срещу моето предложение. Налага се 
мнението, да са дошли. При което всичко е поправимо, на следващата сесия 
можем да допълним решението, ако те имат желание да работят. Снежана 
Донева, за микрофона, миля ви се. … А, разходих се така с поглед, не видях, 
извинявам се. Д-р Бояджиев, заповядайте. Извинявам се.  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тука бяхме, просто предлагам себе си. Все пак имам желание да 

участвам. Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, още веднъж, затова питам – има ли някой, който съм 

пропуснал, някой да се чувства пренебрегнат, някой да иска да работи? 
Нямаме. Решението няма да го чета цялото, само ще спомена за протокола 
имената: д-р Станев, Добромир Джиков, Таня Парушева, Станислав Иванов, 
Костадин Костадинов, Снежана Донева, Благомира Александрова, Ивайло 
Бояджиев. Има ли пропуснат за протокола? Няма. Колеги, ще ви помоля с 
гласуване да изразите своя вот.     



Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

896-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и 
т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и по искане на заместник-кмета на община Варна 
арх. Димитър Николов с изх. № ЗК13000431ВН/06.03.2013 г., Общински 
съвет – Варна избира следните общински съветници от Общински съвет – 
Варна, които да бъдат включени в състава на работна група за изготвяне на 
Общински план за развитие на община Варна за периода 2014-2020 г., 
както следва: 

1. д-р Янко Петров Станев 
2. Добромир Йорданов Джиков 
3. Таня Петкова Парушева 
4. Станислав Георгиев Иванов 
5. Костадин Тодоров Костадинов 
6. Снежана Николова Донева 
7. Благомира Здравкова Александрова 
8. Ивайло Симеонов Бояджиев 
 

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

 
Преминаваме колеги, към точка трета от дневния ред.      



III. 
 

По точка трета 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 
Божидар Жарков Марич. 

(2) –  отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(3) –  неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

 
Докл.: Лидия Маринова – председател на ПК СДЖП“ 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията д-р Маринов, да ни 

запознае с проектите за решение. Те са минали през комисия, разгледани са, 
подкрепени са от всички. Това, което беше поискано - протоколите с 
гласуванията да бъдат качвани на сайта, като информация към гражданите. 
Почваме да го правим веднага след тази сесия, за да се вижда кой гласува и 
кой иска да работи. Заповядайте д-р Маринова. 

 
Лидия МАРИНОВА 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

897-3. 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. №  РД13003705ВН-
001ВН/07.03.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Божидар Жарков Марич от гр. Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения, съображения, въпроси? Както от съветници, така и от 

граждани. Не виждам, колеги ще ви помоля да изразите вота си. Виждате, че 
времето е вече двадесет секунди, радвам се, че успявате. 
 



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

Следващото предложение. 
 
Лидия МАРИНОВА 
 
898-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 828-
4/15/20.02.2013 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 01.11.2012 г. и 18.12.2012 г., 
назначена със заповед № 2040/30.05.2012 г. на Кмета на община Варна за 
отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение № 1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги? 
 
Лидия МАРИНОВА 
279, извинявайте. Сбърках.  
 
Иван ЛУКОВ 
А, щях да попитам колко хора … 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това са другите 278 гражданина, които очакваха общинския съвет да си 

свърши работата. Ако нямате мнения и съображения, ще ви помоля с 
гласуване да изразите своя вот в подкрепа на тези социално слаби граждани. 

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 

Следващото. 
 
Лидия МАРИНОВА 
 
899-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в протокол 



на Вътрешно – ведомствена комисия от 01.11.2012 г. и 18.12.2012 г., 
назначена със заповед № 2040/30.05.2012 г. на Кмета на община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Не са отпуснати поради неотговаряне на изискванията от Правилника за 

отпускане на еднократни помощи.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги? Единствено поправка в 

основанието, грешка на езика члена е 21, ал. 1, т. 23. Ако нямате мнения и 
съображения, ще ви помоля да изразите своя вот. 
 

 Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 

Благодаря на д-р Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
И аз благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, преминаваме към следващата точка, четвърта.  
 

 
 
 
 
 
 
 



IV. 
 

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

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

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

граждани за лечение. 
(3) – подновяване за нов тригодишен срок на договора за управление на 

управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД. 
(4) – изменение на решение № 855-8/15/20.02.2013 г. на Общински съвет 

– Варна. 
(5) – отпускане на финансови средства на “Специализирана болница 

по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД. 
 

Докл.: Ивайло Митковски – общински съветник 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на член от комисията по „Здравеопазване“, д-р 

Митковски в предвид на това, че проф. Клисарова от социалистическата 
партия, не участва в заседанието под номер Шестнадесет на Общински съвет 
– Варна. Д-р Митковски, заповядайте.                                                                   

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Първо предложение за решение: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

900-4.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 828-4/15/20.02.2013 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение № 1 към настоящото решение.  

 
Общо 639 човека. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Това са другата група от 600 граждани, които чакаха да си свършим 

работата. Мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да изразите своя 
вот.  

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Второ предложение за решение: 
 
901-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 

ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

 
Общо 16 човека. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Моля за вашия вот. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Трето предложение за решение: 
 
902-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от Типовия 
договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен собственик на 
капитала община Варна – лечебно заведение, приет с решение на Общински 
съвет – Варна № 699-7/14/14.07.2004 г. променен и допълнен с решение № 
1103-18/13/18.02.2009 г. и № 2880-4-1/29/15.12.2010 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД13006496ВН/20.03.2013 г., Общински 
съвет – Варна решава да бъде подновен за нов тригодишен срок договорът за 
управление на д-р Татяна Колева Аврамова управител на „Диагностично-



консултативен център “Свети Иван Рилски“ Аспарухово – Варна” 
ЕООД. 

 
Това решение колеги, беше прието в комисията по „Здравеопазване“ по 

две основни причини, първото – подобряващото се макар и незначително 
финансово състояние на това ДКЦ, което между другото е било досега винаги 
с най-лоши финансови показатели от всички останали общински ДКЦ-та, 
предвид сериозната конкурентна среда, в която работи и от друга страна като 
равнопоставеност с останалите управители на ДКЦ-та, чиито договори бяха 
изтекли и които ние с нашето решение удължихме с нов мандат.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Д-р Аврамова е в залата, тя получи подкрепата 

на … Какво казах? … Не е лесно тук отпред, извинявам се. Благодаря на д-р 
Митковски. В залата е д-р Аврамова, която получи подкрепата на комисията 
по „Здравеопазване”. Мисля, че всички я познавате, но все пак, ако имате 
мнения, съображения, въпроси? Няма. Ще ви помоля с гласуване … Взехте ли 
си таблета д-р Митковски, за да може да гласувате? Ще ви помоля с гласуване 
да изразите вота си. 

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Четвърта точка за предложение за решение:  
 
903-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна изменя свое решение № 855-8/15/20.02.2013 г., като към 
съществуващия текст на решението: „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.“ добавя следния текст: „Освобождава като управител д-р 
Петър Стефанов Генов и избира д-р Станимир Димитров Киряков за 
управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания“ Варна ЕООД. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, припомням това е заради вписването в Агенцията по вписване, 

искат допълнение към решението. Мнения и съображения тук имате ли? 
Няма. Ще ви помоля да гласувате.  

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

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 

И следващото предложение. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, следващото предложение го направих в последния 

момент по искане на управителя на специализирана болница по очни болести, 
за активно лечение – Варна ЕООД. Комисията по „Здравеопазване” още с 
протокол от 15.11.2012 г., когато е разглеждал предложенията за бюджет в 
сектор „Здравеопазване“ е предложено залягане в бюджета на по-големи 
средства от тези, които сега се искат, но предвид на обстоятелството, че 
операционните маси, с които работят колегите в очна болница, са от 
основаването й, т.е. от 1980 г. и те не са специализирани за очна хирургия. 
Морално и материално са остарели, имало е няколко случая, при които е бил 
застрашен добрия оперативен резултат. Предлагам ви извънредно решение, 
но ще помоля и колегата г-н Портних от комисията по „Финанси“, също да 
вземе отношение по финансовата част. Предложението ми за решение е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 34 000 лева 
за закупуване на два броя специализирани операционни маси за 
офталмология за нуждите на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение“ - Варна ЕООД. 

Това естествено, ако бъде гласувано, ще бъдат след това спазени 
всичките процедури за провеждане на обществени поръчки и т.н. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев поиска думата, да се готви д-р Станев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колега Митковски. Аз имам само 

едно питане – тъй като Вие сте ресорната комисия, в която е взето такова 
решение и е изпратено вероятно, би следвало да бъде изпратено до комисията 
по „Финанси и бюджет“. Все пак мисля, че председателя на комисията трябва 
да обясни от кое перо точно в Бюджета, ще бъдат взети тези 34 000 лева, за да 
може да бъде финансирана очна болница, иначе не съм „против“, а съм „за”.   

 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с Вас. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И да бъде допълнено решението, от къде ще бъдат взети. Д-р Станев, 

заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Не съм в ролята на г-н 

Портних, но понеже моето изказване беше такова, съвпада почти с отговора 
на г-н Василев. Единственото, което имам като предложение е към този 
проект за решение, който не съм виждал и никога не съм склонен да гласувам 
финансови решения без предварителен проект раздаден поне на съветниците 
и няма такъв филм, в който да се предлагат страхотно хубави неща, защото аз 
знам за този проблем. Значи единственото, което имам към това … Вижте, не 
бива да се гласуват финансови решения, когато те не са предварително 
обвързани с разходи. В случая става въпрос, ние отпуснахме към бюджета на 
община Варна 180 000 на Очна болница и на д-р Тошев, чиято управленска 
програма позволи очна болница да бъде вдигната на крака, и ние трябва да му 
помогнем в конкуренцията с частните заведения, които получават и отделни 
субсидии. Тука трябва да се допълни „при актуализация на Бюджета”. 
Единствения механизъм това решение да бъде законосъобразно е към текста, 
уважаеми д-р Митковски да бъде допълнено „при актуализация на Бюджета”, 
с което решаваме проблема, но при актуализация на бюджета отново 
съгласувано с дирекцията, можем да свършим всичко. Какво ще ни помогне 
това, че сега ще го гласуваме? Д-р Тошев, може да си подготви тръжните 
процедури.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги мисля, че след изказването … Извинявай.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с предложението на д-р Станев, хубаво е когато 

колеги имат по-добро икономическо предложение, така че съм съгласен с 
неговото допълнение, да бъде гласувано „при актуализацията на Бюджета“. 
То друго и няма как да стане. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Чухте предложението на д-р Станев. Мисля, че то трябва да бъде 

гласувано като процедурно и ако не бъде прието, тогава бихме чули 
председателя на комисията по финанси, освен ако той не държи сега да каже 
нещо. Да гласуваме ли или ще вземете отношение? 



Иван ПОРТНИХ 
Аз смятам, че въпросът е ясен, нали? Необходимостта от тези маси е 

обоснована, тука е и ръководителя на болницата. Естествено, че трябва 
решението да бъде допълнено, било то „при актуализация“, било то „при 
възможност“ да запишем. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Портних, чухте и мнението на председателя на 

комисията по „Финанси и бюджет“. Колеги, процедурно гласуваме 
предложението на д-р Станев, към предложението изчетено от д-р 
Митковски, да бъде допълнен текста „при актуализация на Бюджет 2013 г.”. 
Ако няма мнение и съображение, не виждам, ще ви помоля да гласувате 
допълнението към решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
При което … Необходимо ли е д-р Митковски да изчете отново 

решението с допълнението? То е в този вид с уточнението „при 
актуализация”. Гласуваме предложението с допълнението, ще ви помоля да 
изразите вота си. По този начин отпада и необходимостта, това което 
поискаха гражданите - да видим каква е стойността на масите, кой ще ги 
доставя, това ще стане на комисия по-натам. 

 
904-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ за закупуването на два броя 
специализирани операционни маси за офталмология за нуждите на  
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД. 

Средствата да бъдат осигурени при актуализацията на Бюджета на 
община Варна за 2013 г.  

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

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 
Благодаря на д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря ви колеги. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към следваща точка от приетия дневен ред. 



 V. 
 

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

образование” относно: 
 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации по 
Програмата за образователна интеграция на деца и ученици от различни 
етнически групи и в неравностойно социално положение в община 
Варна. 

(2) –  промяна на Статут за награда „Варна” в сферата на науката и 
висшето образование. 

(3) –  промяна на Статут за награда „Варна” в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

(4) –  даване на съгласие за преобразуване на яслени групи в 
целодневни групи за деца в обединени детски заведения. 

(5) –  даване на съгласие за сключване на анекс към договор за 
предоставяне за безвъзмездно управление на имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Цар Освободител“ № 150 за нуждите на Средношколско общежитие 
„Михаил Колони“ и „Център за кариерно ориентиране“. 

(6) –  даване на съгласие за кандидатстване на община Варна по 
Програма „Деца и младежи в риск“ за изграждане и управление на 
„Европейски младежки център – Варна“. 

  
    Докл.: Славчо Славов – председател на ПК „НО“ 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Тука имаме и две допълнителни предложения по искане на заместник – 

кмета, г-жа Попстефанова. Давам думата на председателя на комисията, г-н 
Славчо Славов. Заповядайте. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря Ви г-н председател.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

905-5.  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 
и чл. 17, ал. 1, т. 3  от ЗМСМА,  и по предложение на Кмета на община Варна 



с изх. № РД13003666ВН/12.02.2013 г., Общински съвет – Варна приема 
„Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации по Програмата на община Варна за 
образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически 
групи и в неравностойно социално положение”, съгласно приложение № 1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Беше дискутирано широко на комисия 

по „Наука и образование“, два часа и половина. Няма мнения и съображения. 
Ще ви помоля да изразите своя вот.  

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

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Следващото предложение. 

 
 Славчо СЛАВОВ 
 Тука само искам да допълня, че когато приемахме двата статута за 
„Наука и образование“, просто сме пропуснали относно награждаването на 
индивидуални и колективни награди, заради това правим само едно 
допълнение към тях.  
 

906-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 3 и т. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 792-3 от Протокол 
№14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на 
община Варна с изх. № РД13006340ВН/18.03.2013 г., Общински съвет – 
Варна:   

Променя „Статут за награда „Варна” в сферата на науката и 
висшето образование”, както следва: 

т. 2.5. от стар текст: – „Общият брой на носителите на награда „Варна” е 
четири награди за основните научни области, посочени в т. 2.4. 

На нов текст: - „Общият брой на носителите на награда „Варна” е 8 
(четири индивидуални и четири колективни). 

 
т. 2.11 от стар текст: - „Награда „Варна” включва: диплом, статуетка и 

парична награда, определена от Общински съвет – Варна. 
На нов текст: - Награда „Варна” включва: диплом, нагръден знак и 

парична награда в размер на 1000 лева за индивидуална и 2000 лв. за 
колективна награда. 

 
 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, преди да дам думата за мнения и съображения, за надлежното 
изписването на протокола ще сложим „от стар текст” – „на нов текст”. 
 

Славчо СЛАВОВ 
Точно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Защото „било” – „става”, така се говори на друго място, „от стар текст” 

– „на нов текст”. Така че, уточнявам за протокола, така ще бъде изписано. 
Мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да изразите вота си. 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря ви.  
 
907-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 и т. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 791-3 от Протокол № 
14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на 
община Варна с изх. № РД13006340ВН/18.03.2013 г., Общински съвет – 
Варна променя т. 5 от раздел ІІ ”Общи положения” на „Статут за награда 
„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование”, 
като следва: 

От стар текст: - Награда „Варна” в системата на предучилищното и 
училищното образование се състои от:  

- Диплом и материална награда за ученици;  
- Диплом, нагръден знак и парична награда за учители;  
- Диплом, плакет и парична награда за директора и колектива.  
Средствата се осигуряват от община Варна и спомоществователи.  
Носителите на награда „Варна” получават:  
- Безплатно ползване на библиотечния фонд;  
- Безплатно посещение на музеи и Градската художествена галерия;  
- Служебна карта /изработена по проект. Важи само за индивидуални 

награди/.  
На нов текст: - Награда „Варна” в системата на предучилищното и 

училищното образование се състои от:  
- Диплом и материална награда за ученици;  
- Диплом, нагръден знак и парична награда в размер на 1000 лева 

за учители;  



- Диплом, плакет и парична награда в размер на 2000 лева за 
директора и колектива. 

Средствата се осигуряват от община Варна и спомоществователи.  
Носителите на награда „Варна” получават: 
- Безплатно ползване на библиотечния фонд;  
- Безплатно посещение на музеи и Градската художествена 

галерия;  
- Служебна карта /изработена по проект. Важи само за 

индивидуални награди/.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Славов. Мнения и съображения? Не виждам. Ще ви 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следващото. 

 
 Славчо СЛАВОВ 

Благодаря.  
 
908-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правилника за 
приложение на Закона за народната просвета и по предложение на Кмета на 
община Варна с изх. № РД13006353ВН/18.03.2013 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за преобразуване по една яслена група в целодневна 
за деца от 5 – годишна възраст до постъпването им в първи клас в следните 
детски градини: ОДЗ № 2 “Петър Берон“, ОДЗ № 4 “Чайка“, ОДЗ № 5 
“Славейче“ и ОДЗ № 15 “Морска звездица“. 

Преобразуването се извършва в рамките на бюджета на функция 
„Образование“ за 2013 г. 
 

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

Предстои гласуване на предложенията, които администрацията внесе 
директно на сесия. 

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

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 



Следващото предложение. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Минаваме на двете предложения, които г-жа Попстефанова предложи. 

Аз считам, че са коректни, тъй като е свързано със съответните два проекта, 
за които са осигурени средства от Министерството на науката, образованието 
и младежта, така че ако ми разрешите г-н председател, да чета решението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Четете. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
909-5. 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 № ЗК12002130ВН-005ВН/12.02.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към Договор № Д 11-
9200(1138)/07.09.2011 г. за следното: 

 текстът в т. 1 от  Раздел І „Предмет на Договора” „община 
Варна предоставя на Средношколско общежитие „Михаил Колони” за 
безвъзмездно управление имот-публична общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 150”, Средношколско общежитие 
„Михаил Колони”, представляващ сграда състояща се от бл. „А“, с 
идентификатор 101352556.309.2 – четири етажа и полуподземен етаж със 
застроена площ 746 кв.м.; бл. „Б“ с идентификатор 10135.2556.309.1 – четири 
етажа и полуподземен етаж със застроена площ 739 кв. м.; сгради – 
портиерни с идентификатор 10135.2556.309.5 и 10135.2556.309.6 на един етаж 
с обща площ 34 кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор 
10135.2556.309 с площ 7 420 кв.м. – предмет на АОС 5380/26.11.2008 г., се 
заменя от текста: „община Варна предоставя на Средношколско 
общежитие „Михаил Колони” и Евгения Костадинова – Директор на 
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в 
Министерството на образованието, младежта и науката и ръководител на 
проект BG05РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в 
училищното образование“ на основание Заповед № РД09-132/31.01.2012 г., 
изменена със Заповеди №№ РД09-743/04.06.2012 г. и РД 09-917/06.07.2012 г., 
за безвъзмездно управление имот-публична общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 150”, Средношколско общежитие 
„Михаил Колони”, представляващ сграда състояща се от бл. „А“, с 



идентификатор 101352556.309.2 – четири етажа и полуподземен етаж със 
застроена площ 746 кв.м.; бл. „Б“ с идентификатор 10135.2556.309.1 – четири 
етажа и полуподземен етаж със застроена площ 739 кв. м.; сгради – 
портиерни с идентификатор 10135.2556.309.5 и 10135.2556.309.6 на един етаж 
с обща площ 34 кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор 
10135.2556.309 с площ 7 420 кв.м. – предмет на АОС 5380/26.11.2008 г., като 
„Центъра за кариерно ориентиране“ ще ползва 6 /шест/ стаи в лявото крило на 
бл. „А“, а всички останали помещения ще бъдат ползвани от Средношколско 
общежитие „Михаил Колони”. 

Всички консумативни разходи, както и разходите по текущото 
поддържане на имота се извършват пропорционално за сметка на 
Средношколско общежитие „Михаил Колони” и „Центъра за кариерно 
ориентиране“. 

Възлага на Кмета на община Варна изготвянето на анекс към договора 
и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

          Мнения и съображения, колеги? Заповядайте, Миглен Тодоров. 
 

Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, имам два 

въпроса към г-жа Попстефанова. Първо искам да отбележа всъщност, че това 
е единственото предложение, което влезе в дневен ред съгласно Правилника 
на този Общински съвет, всички други не бяха такива. Беше мотивирано със 
спешността. Затова въпросите ми са следните: кое налага тази спешност? И 
втория ми въпрос е: защо общинската администрация продължава да поставя 
общинските съветници пред свършен факт, ако мога така да кажа или по-
скоро пред неяснота? Казвате спешност. Да, добре. Това предложение не е 
минало през комисия „Собственост“, а считам, че това трябва да бъде 
комисията, която следва да вземе решение по същество, по целесъобразност. 
Внасяте го в сесия за разглеждане, интересуват ме причините, поради които 
до сега, това не е направено. Т.е. очаквахме някакъв документ, който да 
получите или сте получили тази седмица и затова днес го внасяте, или има 
други причини, поради, които до настоящия момент не е влязло по 
съответния дневен ред за разглеждане? Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Ресорния заместник - кмет. Аз даже бих предложил за 

протокола да изчете входящия номер, защото това, което е сложено тук пред 



мен, даже не мога и да му прочета входящия номер. Кога е входирано, кой 
номер е, все пак ние оформяме протокол. Трето въпросче към това, което 
постави колегата. 

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Може би копието не се чете. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ами, да го бяхте изготвили. Може би аз работя тук … Д-р Станев, на 

микрофона, щото не Ви чуха колегите. … Тъй ли, добре. Ами четири станаха 
въпросите значи, четири. 

 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Добре. Този въпрос е гледан в последната комисия по „Образование“ и 

е отхвърлен с аргумента, че предложението е от Министерството на 
образованието и е редно да се ползва държавна база, а не общинска. Тъй като 
решение за това е взето от Общински съвет преди единадесета година и това е 
един анекс към договора, с който Общински съвет предоставя на 
средношколско общежитие на управлението на цялата сграда, всъщност с 
анекса променяме възлагането на тази част от сградата, тези шест стаи да се 
предоставят за целите на този център. До сега тези шест помещения са 
ползвани от счетоводствата на дирекция „Образование“ за детските градини, 
сега знаете, че те имат делегирани бюджети и вече не ги ползваме тия 
помещения. 

 
Янко СТАНЕВ 
Гледано ли е на комисия? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Гледано и отхвърлено. И молбата ми е … 
 
Янко СТАНЕВ 
……………… 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ами, те бяха четири въпроса, аз чух единия, не чух моя въпрос. Кой е 

входящия номер, да го запишем. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Ето го. 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Ама прочетете го, аз не съм тука секретарка да чета. Сега, малко да се 

уважаваме. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Входящия номер е ЗК12002130РЖ-0051/12.02.2013 г. … Да,  входирано. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така, това влезе за протокола все пак. Миглен Тодоров, заповядайте. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Аз отново, ако трябва ще задам въпросите си, защото те бяха кратки и 

искам ясен отговор на тях. Кое налага спешността за взимане на това 
решение? Не говорим за целесъобразност, г-жо Попстефанова. 
Целесъобразността е ясна. Въпросът беше кое налага спешността, а другия 
въпрос беше - защо сме поставени отново в последния момент пред взимане 
на такова решение, без да е разгледано от комисия „Собственост“, която 
считам, че е водеща комисия по вземане на такива решения. По-скоро даване 
на компетентно становище за решение на Общински съвет. 

  
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 

 Това, което налага днес да предложим за вземане на решение е, че през 
месец март, трябва да дойдат от Министерство на образованието и да започне 
ремонта на тези помещения. Ние през февруари месец сме го входирали това 
предложение, просто комисията и сесията е тази, на която можем да 
разгледаме. Съжалявам за закъснението, наистина.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Аз ... 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 

 Тези стаи трябва да бъдат ремонтирани за центъра.  
 

Янко СТАНЕВ 
…………….. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Преди да се изпокараме, аз имам по-прост въпрос – след като 
комисията го е отхвърлила, кое е онова, което налага ей тука на сесия отново 
да се опитваме да го вкарваме? Миглене, нали това щеше да питаш? 
Благодаря ти.  
 



Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
 Поетите ангажименти, предварително поетите ангажименти. 
Съжалявам за това. … Само една секунда, извинявайте. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Колеги, аз мисля, че достатъчно разяснения се дадоха. Предлагам да 
гласуваме и в края на краищата чухте и с вашия вот … Благодаря на 
заместник - кмета. Който, някой все пак да има нужда от допълнително 
разясняване нещо? Не виждам. Ще ви помоля да изразите своят вот. Каквото 
имате да носите, ей там на микрофона става г-жо Трендафилова. Моля Ви се, 
не ми подхвърляйте листчета тука. 

 
 Резултати от гласуването: за – 9; против - 4; въздържали се – 14; 

отсъстващи - 24, предложението не се приема. 
 
Следващото предложение г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Предложение с вх. № РД13007139ВН/26.03.2013 г., предложение на 

кмета на община Варна за следното решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с № РД13007159ВН/26.03.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства с 
проектно предложение по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 
„Деца и младежи в риск“ по финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г.“, за изграждане и управление на 
„Европейски младежки център – Варна“ върху терен – общинска собственост.  

 
Касае се въпроса за около 1,5 млн. от европейските средства. Благодаря. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев?  
 
Янко СТАНЕВ 
…………………… 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Това няма да можем да отразим в протокола, ако държите на 

микрофона, служителите подават информация, че искат да бъде всичко 
надлежно.  
 



Янко СТАНЕВ 
Имам три въпроса. Първият е – какво е нашето собствено участие във 

финансирането на този проект и има ли такова? Ако няма пряко, какво е 
косвеното? Т.е. под въпроса ми е има ли предвидени средства в бюджета, 
гласувани за този проект? В какъв срок, с какъв финансов инструмент ще 
бъдат възстановени средства, ако има такива? Вторият ми въпрос е – кое 
налага днеска да бъде внесено по спешност, пак писмо от управляващия 
орган ли, или не знам кое? И на трето място, разбира се, последния ми въпрос 
– предложението преминало ли е през комисия и следва ли каналния ред, по 
който трябва да влиза на сесия? Аз тук не правя компромиси по никакъв 
начин с някой, нито се заяждам. По същия начин даже бих подходил към 
предложенията на гражданите. Също трябва да се спазва правилника, за да 
могат да бъдат осмислени, обмислени и много ефективни, високо ефективни. 
Иначе намаляваме своята ефективност. В случая около тридесет пъти съм 
гласувал „за” такива проекти, като съм намалил своята ефективност, защото 
не съм доразбрал за какво става въпрос. Както и всички колеги.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 

          Г-н Тонев, нека да отговорят, за да върви, след това. Заповядайте.  
 
Славчо СЛАВОВ 
На последния трети въпрос, като председател на комисия „Наука и 

образование”, този материал не сме го гледали, това предложение. Току що 
ви прочетох, че на 26-ти, т.е. вчера е входирано и до колкото виждам във 
входираното, крайният срок за набиране на проектните предложения са до 17 
ч. на 30.04.2013 г., това мога да отговоря. Заповядайте госпожа.... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ресорния заместник - кмет, да се готви г-н Тонев. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Разбирам ви, че сме вън от правилата на Общински съвет. На мен това 

също ми е ясно, но на 20-ти март беше представена програмата във Варна. На 
26-ти ние входираме това предложение, след като правихме консултации с 
„Общинска собственост“, разбира се с администрацията, за да видим 
възможност за помещения съществуващи, в които да се помести този център 
и евентуално за терени, където може или да бъде изграден. Принципното 
решение е необходимо, за да започнем работа, затова тъй като няма 
подходящи помещения се насочваме към търсене на терени, терените които 
са възможни. … Моля? … Собственото ни участие фактически, като пари е 
след три години поемаме издръжката на този център. До три години всичко се 
финансира, както изграждане … 



Николай АПОСТОЛОВ 
След .... 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Това нещо, не сме имали възможност да изчислим. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И за какво да го … 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Добре, разбирам. Благодаря ви.  
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, г-н Тонев поиска думата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Както е принципно, така нашето решение би трябвало да бъде и 

конкретно. Може ли г-жа Попстефанова да отговори - теренът, който ще е 
необходим за въпросния център колко голям трябва да бъде, каква трябва да 
му е конфигурацията и имаме ли го в наличност, за да гласуваме подобно 
предложение сега? Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Г-жа Попстефанова. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Засега има, поради краткото време, в което ние е абсурд да се 

подготвим сериозно, това е така. Нали, не твърдя нищо различно, имаме 
предложения само за един терен, който е 500 кв. м., срещу гимназията по 
химия, индустриална химия, тепърва ще проучим и други терени. Просто 
нямаме възможност да реагираме, ние принципно трябва да имаме „да”, за да 
започнем да разработваме. Повярвайте, за тези няколко дни не е възможно 
сериозно да се подготвим, а сесията е днес. Ако не гласувате, просто се 
отказваме от този център. На всички ни е ясно, че ще бъде така. Ако има в 
скоро време нова сесия, примерно след седмица, което ми е невероятно, ние 
ще имаме малко време, за да проучим, анализ да направим, така е. Не е 
подготвено перфектно предложението, но ние сме в такава ситуация. 
Съжалявам и аз. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека чуем и гражданите, какво мислят по това действие на 

администрацията и да се готви Миглен  Тодоров, общински съветник. 
 



Мирослав МАРИНОВ 
Здравейте, Мирослав Маринов. Аз веднъж го подкрепих, но ще кажа, че 

продължава практиката на непрозрачност, за да се вкарва в последният 
момент, това е едното. От администрацията, да. И второто – пак на болната 
тема на 2800 варненски деца, когато ще се прави комплекс, няма ли да се 
направи общински детски комплекс със собствена сграда. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Виждаме, че в хода на работата, изясняваме много неща, които се 

надявам да помогнат на варненци в правилната оценка за работата на 
общинския съвет. Г-н Тодоров? 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря Ви г-н председател. Аз ще подкрепя това предложение, тъй 

като има необходимост от такъв център, безспорно. Надявам се и колегите да 
го направят. Въпросите не бяха по целесъобразността, въпросите бяха 
свързани с яснота защо продължава общинския съвет да се поставя на ръба да 
взима решения, които са необходими, без да знае в детайли какво те ще 
костват. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли други мнения и съображения? Колеги, няма. Така или иначе 

предложението е изчетено, ако все пак бъде прието, аз искам входящият 
номер, за да няма спекулации, прочетете входящият номер. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Г-н председател, аз го прочетох в самото начало, ако трябва още веднъж 

ще го повторя.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да не четем цялото предложение, поне номерчето може да прочетем. 
 
Славчо СЛАВОВ 

 Номера е РД13007139ВН/26.03.2013 г., предложение на кмета на 
община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Дали чух правилно, някой цялото ли предложение иска да се изчетеме? 
 
Славчо СЛАВОВ 
Ако искате, цялото. 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да изчетем цялото предложение, общински съветници искат. 

Чухме номера на входящото предложение, четем предложението. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. През последните години община Варна активно разработва и 
изпълнява политики за младежта. Те са насочени към гражданското, 
духовното, физическото развитие на варненската младеж … Това ли да чета? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Решението искаха, решението. 
 
Славчо СЛАВОВ 

 Е ми Вие казахте, изцяло да го чета.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Решението казах. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Предлагам Общински съвет – Варна, да приеме следното решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с № РД13007159ВН/26.03.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства с 
проектно предложение по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 
„Деца и младежи в риск“ по финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г.“, за изграждане и управление на 
„Европейски младежки център – Варна“ върху терен – общинска собственост.  

 
Не разбрах. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
На микрофон, ако обичате. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Без да се конкретизира къде и къде имот общинска собственост. Само 

„на терен общинска собственост“. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, други ….  
 



Славчо СЛАВОВ 
Отговориха, че няма съфинансиране … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Коректния въпрос е, който задава д-р Станев е след три години за колко 

години поемаме ангажимент да издържаме въпросния ресурсен център, щото 
три години не ни струва нищо, после може, пет да го издържаме ние. Това ли 
е въпроса д-р Станев? ….  

 
Янко СТАНЕВ 
…………………. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли отговор ресорния заместник - кмет на въпроса? Заповядайте. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Това, което мога да кажа е, че след три години за 10 години общината 

трябва да запази предмета на дейност на този център. Което, с което означава 
да поеме издръжката му. Това е. нямаме никакъв готов анализ. Ние нямаме 
квадратните метри. Абсолютно нищо още нямаме. Нямаме терена. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Колко е предвидено …. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Собствеността е на общината. Безспорно той е … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Председателя на финансовата комисия, г-н Портних има въпрос. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Какво предвижда проектът за тези три години, като издръжка? Като 

кандидатстваме, това трябва в проектното предложение да е ясно. И по това 
ще можем да се ориентираме какво ще ни струва това в последствие.  

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Г-н Портних, разбирам Ви. Ние искахме за този месец до края на април, 

ако можем да мобилизираме всички сили, да направим анализа, да направим 
предложението, за да успеем. Но явно няма да можем. Това разбирам … 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Те затова искат оставките на общинските съветници … 



Иван ПОРТНИХ 
… кандидатствайки … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз само да довърша. Кандидатствайки по този проект той трябва да има 

параметри. Какви са параметрите? Има строителна част, има издръжка 
предвидена в него. Каже ни какви са параметрите. 

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Това, което изискват е да има помещение. Няма никакви точни 

изисквания. Да има помещение за занимание на деца, да има помещения … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Колко средства ще усвоим по този проект, разбити конкретно. Част 

строителство или изграждане, или ремонт, и т.н., и част издръжка. Нали ние 
трябва да знаем колко пари ще усвоим?  

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Всички средства са от, са европейски средства за изграждането, 

оборудването, за издръжката … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Ясно е, че са европейски … 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Да. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Колко са? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги … 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
1,5 млн. евро е целия проект, от който 70 % са за изграждане и 

оборудване. Останалите са за издръжка за трите години. .. Но ние не можем за 
сега да кажем квадратните метри …  

 
 



Иван ПОРТНИХ 
С други думи .. Да разбираме ли, че 1,5 млн., 70 % означава, че 500 хил. 

грубо евра е издръжката за три години.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Толкова са пресметнати, но ние трябва да видим … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Това трябваше да ни кажете от началото. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
.. това са средства, които ние трябва да изчислим в зависимост от 

ситуацията в България в момента. Това са средствата, които Европа предлага.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това … 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
…. Нямаме време. Разбирам. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това, което чувам е – гласувайте, пък каквото стане, нали. Д-р Станев.  
 
…………… /гражданка/ 
Може ли и гражданите да се обадят? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Съветниците първо и казах, че ще ви дам думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Само да допълня въпросите… 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека бъдем любезни. 
 
Янко СТАНЕВ 
… той и г-н Тодоров зададе такъв въпрос. Когато гласувахме, около 

казах преди малко 30 пъти предложения, част от тях бяха най-хубавите неща, 
които съм гласувал, за спорта. Някъде около 40 млн. дадохме за спорта 
последните мисля, че десетина години. Проблема е обаче не в това, че 
построихме това и онова. Проблема е, че тогава пак по същия начин спешно, 
спешно, спешно, защото трябва туй, трябва онуй, и след това издръжката 



натовари бюджета със средства, които никой никъде не беше планирал. 
Затова, при социална програма в бюджета около 9 млн. и нещо, когато 
включва всичко и пряка социална програма за 3 млн., 1 млн. годишно още 
след три години ми  идва малко на нагорнище. Тогава би трябвало тука да ни 
обяснят, че приходите, които са около 120 млн. някъде в местните данъци и 
такси, тъй като това ще мине на местна издръжка, трябва да се увеличат 
примерно – при положение, че 1 млн. по тоя проект, предишния ми струва, че 
и той някъде там захапваше, накъде с около 2,5 % - 3 % … И тука г-н Иво .. 
Извинявай, че все ти забравям фамилията, защото само на малко име 
говорим. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Филипов. 
 
Янко СТАНЕВ 
Като експерт ще каже – е, няма да стане вашия филм. Хем намалихте 

преди малко данъците, хем искате повишени приходи. Така че аз не бих 
подкрепил това нещо. Нещо повече – нашия разговор тука ми прилича на 
седянка. Започваме да се самоубеждаваме, защо до сега, а от сега нататъка – 
не. Променена е ситуацията. То толкова простичко, с око се вижда даже. 
Значи това, което е било, няма да стане. Това, което тъй – проста работа. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев, много неща в механизма на работа ще се 

изяснят. Надявам се да чуем и гражданите, след което гласуваме. 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Само, аз сядам. Извинявайте.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля Ви, да чуем гражданите сега.  
 
………………. /гражданка/ 
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на 

град Варна. Като представител на няколко сдружения и като председател 
също на няколко, ако трябва да ги изреждам. В момента ще задам следния 
въпрос и ще го формулирам така: уважаеми г-н председател, ние трябва ли, 
когато нещо се дава тук, един ден е твърде малко време, за да бъде прочетено 
на общинската сесия и да бъде гласувано. Втория ми въпрос е следния: как 
можем ние да гласуваме и да слушаме гражданите тук какво става, правилно 
г-н Янко Станев задава следващите въпроси, защото аз не знам при коя 
врачка някой е ходил и да иска до 2018 – 2020 г. да давам перспектива. Ми 



половината от вас няма да ви има. Кой носи отговорност за всичко това, което 
ще стане?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
В Европейския съюз се работи на прогнозни резултати. Така че … А на 

първия въпрос мисля, че достатъчно голяма дискусия стана и съветниците 
разкритикуваха нещата. И г-жа Таня Парушева, след което гласуваме. .. 
Извинявам се, и г-н Портних е поискал думата.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Само ви моля да ми прецизирате крайния срок за подаване на тази 

апликационна форма. Казахте, че е 30 април.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
30 април. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
В този случай правя предложение на администрацията да си оттегли 

предложението и на мартенска сесия това да ни бъде внесено с абсолютно 
точен анализ, кой терен предвиждате, какво отреждане има този терен, какво 
… може да се реализира, каква основана дейност ще развиват и колко 
работни места смятате, че ще трябва да бъдат осигурени там, и каква ще им 
бъде издръжката. Така че моето предложение е да си го оттеглите и март 
месец да го внесете. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И от къде ще дойдат парите. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Абсолютно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой трябва да ги гласува … 
 
Таня ПАРУШЕВА 
… с комисии, а анализ на имота, с анализ на разходната част. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних. 
 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Аз смятам, че това не е съвсем отговорно отношение по отношение на 

европейските средства и европейските проекти. Мисля, че гледайки нагласата 
на съветниците в момента това няма да бъде подкрепено. Но смятам, че 
администрацията трябва да изготви един по-задълбочен анализ и да го 
представи на общинските съветници и когато се запознаем с детайлите, да 
можем наистина обосновано да вземем решение. Защото това са средства от 
1,5 млн. евро, които ние виждате как сме поставени да коментираме и да 
обсъждаме. Използвам случая да попитам и две неща. 1 млн. имаше отпуснат 
от правителството за изграждане на спортната зала кум училище „Елин 
Пелин“. 4 млн. за детски градини. Може ли да ни запознаете как вървят тези 
проекти? 

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Да. Проекта за спортната зала в училище „Елин Пелин“ е готов. Имаме 

разрешение за строеж. Ние трябва да възложим строителството. 
Междувременно поправките в търговския закон изискват разплащането да се 
извършва в 30-дневен срок към фирмите изпълнители. Проблема е, че 
стойността на салона е вместо 1 млн., да не ви излъжа – 1 200 000 по 
количествено – стойностна сметка. И … Съжалявам, проектантите 
проектират и количествата се изчисляват въз основа на сключените договори. 
При нас пристига количествено – стойностната сметка. Ние нямаме 
възможността да изчакаме до следващата година, тъй като единствената 
възможност е разликата да се изплати през следващата година.  

 
Иван ПОРТНИХ 
След като знаем, че имаме 1 млн. и десет града са се вместили в тази 

сума, каква е причината нашият проект да е за 1 200 000? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Портних.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Причината е начина, по който е възложен терена, изискванията към 

този салон. Аз не знам дали останалите градове са се побрали … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой го възложи, питаме? Кой го възложи? Кой? Кой го възложи? 
 
 
 
 



Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
В държавата давайки тези средства не е осигурила, не е предложила 

проект, който да струва толкова. Ние трябваше да проектираме нещо, което 
да е в тази рамка. Не са могли да се поберат в тази сума.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Варненци искат да знаят кой го възложи? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Фирмата … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой го възложи? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Как кой го възложи? Община Варна.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В лицето на? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Не ви разбирам.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Как кой го възложи? Общинския съвет ли го възложи? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Е не разбира се. Не общинския съвет. Общинска администрация. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
А, благодаря.  
 
……………. /граждани/ 
Подписа на кого е? 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.  
 
……………. /граждани/ 
Е ми Вашия подпис.  
 
 



Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Да.  
 
……………. /граждани/ 
Е ми кажи – „аз го възложих“.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Аз не знам дали се познаваме. Извинявайте.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних поиска думата.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
За детските, да … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Значи очевидно е, че правителството е отпуснало 1 млн. и ние така или 

иначе сме в патова ситуация вече три месеца и половина, и не правим нищо 
по темата. Това се получава.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ами детските градини?  
 
Иван ПОРТНИХ 
Веднага питам. Аз искам да си продължа въпроса … 
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Веднага ще ви кажа … 
 
Иван ПОРТНИХ 
4 млн. за детски градини. Болезнен проблем на града. Знаете колко 

варненци не могат да си решат този проблем. 4 млн. има осигурени от 
правителството и към днешна дата нищо не се случва с тях. Три месеца. 

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
За тези 4 млн. бяха предвидени три детски градини, които да бъдат 

разширени. Разширяване на детски градини бяха възможни само. В двете 
детски градини, имаме проекти за трите детски градини. Двете детски 
градини вече в момента тече процедура за избор на изпълнител. Възложена е 



процедура за избор на изпълнител. При третата градина имаме в УПИ-то за 
детска градина, имаме един частен собственик. Имаме реституция, поради 
което сега трябва да бъде направен ПУП, за да бъде собственик да излезе от 
… Вижте какво … Вижте какво, това са неща, които са вън от нас и ние 
трябва да се съобразим с тях. … Това е положението. Така или иначе ще бъде 
възложена детската градина .. Възложено е на „Общинска собственост“ … Да 
бъде направен ПУП-а и веднага възлагаме изпълнение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да кажа на микрофон, недоволството на съветниците. Ето затова искат 

нашите оставки, защото някой не си е свършил работата.  
 
………… /граждани/ 
Браво.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това искам да се знае. Но този някой не е общинския съвет. Нали така, 

колеги? И уважаеми съграждани.  
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Г-н председател, ако обичате. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека да изслушаме заместник – кмета да довърши и ще Ви дам думата. 

Имате ли друго?  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Това е, което мога да кажа. Съжалявам, че …. 
 
Иван ПОРТНИХ 
За мен стана ясно, че имаме 5 млн. отпуснати от преди три месеца и по 

тях няма никакво движение. Мисля, че това всички добре сме разбрали, това 
се е случило.  

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Не е така … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И гражданите чакат за своите деца. Парите ги има … 
 
 
 



Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Не е така. Ние говорихме за проектиране. Проектирането също изисква 

време. Няма как с магическа пръчка това нещо да стане веднага. Виждате, че 
появява се и усложнение и в единия, и в другия случай … 

 
Иван ПОРТНИХ 
Още когато … Г-жо Попстефанова, още когато говорихме за тези 

средства да бъдат осигурени от правителството, уверението беше, че 
проектите са готови и парите като дойдат веднага ще се започне на следващия 
ден да се реализират детските градини.  

 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Не знам кой … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Три месеца.  
 
Калинка ПОПСТЕФАНОВА 
Добре, не знам … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други въпроси имаме ли? Г-н Джиков. Нека уважаемия бивш колега и 

съгражданин. Заповядай.  
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Да, като гражданин на град Варна – Иван Недялков. Значи аз искам 

професионално да отговоря и да задам въпрос едновременно. Сам и ще си 
отговоря. Щото то вече е ясен отговора. Аз съм инженерен строител служил 
на строителна Република България, тъй че мога да дам професионално 
рецепта по случая. Значи. След като имам 5 млн. или 1 млн., или „х“ пари аз 
отивам и заявявам какво искам срещу тях. И след като те са отпуснати от 
правителството тези пари и три месеца чакат някъде, не може да се проектира 
над тях. В рамките на тези средства трябва да се направи проекта и нищо 
повече. Значи, за да стане 1 200 000, това нещо е добавяно, нагласяно и 
прочие, и прочие. Не, не. Говоря професионално. Говоря професионално, 
защото в рамките тука независимо, че сме в криза, в рамките на това време, 
три месеца, двойно – тройно не са се вдигнели цените. Нито на материалите, 
нито на фонд работна заплата. И след като имам 5 лв. в джоба и отида в 
магазина, аз не мога да похарча 6. Няма как да стане.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Бяхте конкретен. Г-н Джиков.   



Добромир ДЖИКОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги. Ще започна от зад напред. 

Поздравления за г-н Портних, как задава въпросите в една динамична 
обстановка. Извинявайте, но г-жа Калина Попстефанова въобще не може да 
носи отговорност за това. Правителството ги отпусна, от вашата партия ГЕРБ 
ги отпусна на кмета на община Варна, който в момента, днеска му гласувахме 
оставката и сложихме човек. Задайте си въпросите на друго место. Г-жа 
Калина Попстефанова е специалист в нейната област и тук е по неволя. Това 
само аз искам да кажа. И разбира се, че тези 5 млн. са много по-важни от 
проекта за издръжката на дневния център. Решението ясно е написано, че 
само даваме принципно съгласие за кандидатстване. Основния проблем на 
Варна е, че не кандидатства и не печели, и не усвоява. Защо няма да дадем 
право да кандидатстваме. Има комисия по „Европейски въпроси“, има 
работна група, има председателски съвет. До стигане на подписване на 
договор за усвояване ние можем да вземем решение да не подписваме 
договор. Но не можем да не кандидатстваме, защото тогава губим абсолютно 
всякаква възможност. Разбира се, те ще си направят анализ, аз ще подкрепя 
предложението за кандидатстване. Точно, както беше изчетено от г-н Славов.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Джиков. Г-жа Савова.  
 
Веселина САВОВА 
Вижте, аз ще си позволя да направя няколко, една забележка на 

общинските съветници. В момента .. Имам право, един прост гражданин съм. 
Така че мога да го кажа, след като вече гражданите, които извоюваха това 
право да се изказват и те. Така че г-н Станев, така вече персонално, ако 
искате да Ви го кажа – тази активност, която проявявате в момента 
защитавайки позицията на общинския съвет, атакувайки един човек, който е 
застанал пред вас за нещо. Ако същата активност я проявявате през 
останалото време, като съветници, работата щеше да бъде свършена много 
по-добре. Така че в момента единственото, което ще ви моля е да си спазвате 
правилника и това важи и за съветници, и за администрация. Значи, ако г-жа 
Попстефанова знае, че категорично нищо няма да мине, ако не влезе до еди 
колко си дни преди даденото заседание на комисия, тя няма да се опитва да го 
вкарва. Значи това е просто по навик от предходни времена, с които би 
трябвало да е приключено. И в същото време това важи и за вас господа 
съветници, за Вас г-н Апостолов, също да не внасяте теми пет дни преди 
заседание на общинския съвет. Ей тия две простички неща, ако се спазват и 
през другото време, ако сте така активни, както днес на микрофона, работата 
просто ще върви перфектно.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Винаги съм държал на обективната истина, този който е засегнат в 

случая да не внасяме, трябва да кажа на г-жа Савова, че аз нямам внесено 
нито едно предложение. Така че, гледайте кой ги внася. .. Да. Така че, който 
ги внася пише, аз го изчетох, има заповед. Аз не съм внесъл нищо. Благодаря. 
Има ли други мнения и съображения? Ако някой още иска нещо да каже? Д-р 
Станев, г-н Портних, Миглен Тодоров. Други има ли?  

 
Янко СТАНЕВ 
По случая нямам какво да кажа. До преди малко си казах за седянката и 

за прекратяването. Отдаван стана ясно, че това няма да мине. Към г-жа 
Савова имам лично обяснение, тъй като бях лично споменат, макар и по мое 
настояване. Уважаема г-жо Савова, ние с Вас сме тук от 20 години и сме 
видели всичко. Когато нещо ми харесва аз си го казвам. По същия начин 
обаче съм и когато нещо не ми харесва. Така че няма да приема менторски 
тон от никой, никога. Винаги ще приема един съвет, който може да ми се 
струва в момента не добър, но след това да ми се приеме, като нещо хубаво. 
Така както примерно църквата на моя приятел, който стои с този плакат цял 
ден. Общинския съвет няма нужда от ментори, общинския съвет има нужда 
от свеж въздух. А обективните причини за това защо в залата свежия въздух 
рядко навлизаше, са именно в липсата на такива позиции, а може би и 
времето за такива позиции, понеже изтече. Затова смятам, че общинския 
съвет носи своята отговорност и винаги е носил своята отговорност. И това 
личи във всички решения. А за активността ми, имам над 4000 изказвания тук 
в тази зала и сигурно съм световен шампион. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, г-н Портних поиска думата … Миглен Тодоров отстъпи на г-

н Портних. Миглен Тодоров, заповядайте.  
 
Миглен ТОДОРОВ 
Процедурно ще е предложението, така че колегата Портних, ако  … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Не мога да не се присъединя към думите на г-н Джиков, че 

основния ни проблем е лошата усвояемост. Аз и в този смисъл помолих 
администрацията да подготви един по-детайлен анализ, да бъдем запознати и 
на база на това, ако трябва да свикваме извънредна сесия. 3 млн. лв. са 3 млн. 
лв. нали, които можем да получим безвъзмездно. Или със съучастие, но което 



трябва да го знаем колко е точно. Не мога да се съглася обаче по отношение 
на другите си въпроси, отправям ги към г-жа Попстефанова, защото тя е 
ресорен заместник – кмет и ние тези теми многократно сме ги дискутирали. 
Така или иначе дават се обяснения постоянно как утре, в други ден и т.н., но 
минаха просто три месеца. И не се случва нищо. Това е въпросът ми.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, понеже има процедурно предложение от г-н Тодоров. Аз искам 

да ви успокоя, след малко същото ще се повтори и с точката по 
„Собственост“ от г-жа Трендафилова, така че ще имаме възможност да 
дискутираме въпроса. Така че нека да се успокоиме. Г-н Тодоров, 
заповядайте. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря Ви. Мисля, че се каза достатъчно. Процедурно предложение 

да прекратим дискусиите и да преминем към гласуване. Между другото две 
са предложенията, нали така? .. На г-ца Парушева предложението не беше ли 
по тази точка? … Да бъде изтеглено, да бъде прецизирано по всички въпроси, 
които колегите и гражданите поставиха, за да бъде внесено в априлска сесия 
на Общински съвет. Априлска. Нали? Това беше предложението от г-ца 
Парушева. Моля да преминем към гласуване първо на нейното предложение 
и второ на предложението на …. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедура – гласуваме предложението на г-жа Таня Парушева, 

да бъде оттеглено предложението, прецизирано, с финансов анализ за 
следващите 10 години, имотите, които ще се дават. Т.е. всичко онова, което 
очакват съветниците. Да бъде разгледано в комисия, да бъде взето мнението 
на гражданите и тогава да бъде гледано на сесия. Гласуваме процедурното 
предложение да бъде оттеглено допълнителното предложение, което искаха 
да вкарат от администрацията. Ще ви помоля да гласувате.    

 
 Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Славчо Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря. 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги чисто … Да видя вашите настроения, 13 часа, искате да 

продължим или искате да ...? Искате да продължим. … Добре. … Следващата 
точка е по номер шест. 



VI. 
 

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

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
 
(1) – поемане на ангажимент в Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на Варна за периода 2014 – 2020 година за 
включване на инвестиционни проектни предложения по ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. 

 
Докл.: Николай Георгиев – председател на  

ПК „ЕВМС“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
давам думата на д-р Георгиев.  
 

 Николай ГЕОРГИЕВ 
 Уважаеми г-н председател: 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

910-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Кмета на община Варна с № РД13006039ВН/14.03.2013 г., Общински съвет – 
Варна поема ангажимент в Интегрирания план за градско възстановяване 
и развитие на Варна за периода 2014 – 2020 година, да бъдат включени 
следните инвестиционни проектни предложения: 

• Реконструкция на ул. “Мадара“ в участъка от ул. “Д-р А. 
Железкова“ до ул. “Явор“ и благоустрояване пространствата в карето, между 
бул. “Царевец“ – ул. “Караагач“ – ул. “Мир“ – бул. “В.Левски“ – бул. “Осми 
Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, 
спортни площадки, озеленяване и др., на територията на 17 м.р., район 
„Приморски“, гр. Варна; 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „Св. Климент Охридски“ 
(гр. Варна, ул. “Михаил Колони“ № 14, район 8, АОС № 2838/12.03.2004 г.); 

 



• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ (гр. 
Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик” ІІІ микрорайон, кв.11, АОС № 2414/05.09.2002 
г.); 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на VІІ СОУ „Найден Геров“ (гр. 
Варна, ул. “Царевец“ № 1, район 6, АОС №824/14.09.1998 г. ); 

• Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно 
положение на територията на район „Младост”, гр. Варна, на урегулиран 
общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, 
микрорайон ІІ, кв. І,  УПИ ІІ (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 

• Изграждане на „Защитено жилище за лица с психични 
разстройства“, капацитет 8 места на територията на район „Младост“, на 
урегулиран общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, ІІ м.р., кв. І (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 

• Изграждане на „Защитено жилище за лица с умствени увреждания“, 
капацитет 8 места на територията на район „Младост“, на урегулиран 
общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ІІ м.р., 
кв.І (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 

• Изграждане на три „Наблюдавани жилища“ за лица навършили 18 
години, които напускат специализирана институция, „преходно жилище“ или 
„защитено жилище“ и им предстои да водят независим начин на живот с 
капацитет по 6 места (гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ІІ м.р., кв. І, УПИ ІІ, АОС 
№ 4821/14.12.2007 г.); 

• „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с деменция“, капацитет 15 места на урегулиран общински имот УПИ І – 
592, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, микрорайон І, ПИ 
10135.4504.724, (АОС № 6000/ 22.02.2010 г.); 

• Изграждане на прозрачно покривно покритие над вътрешния двор 
на Археологически музей – Варна с цел климатизиране на пространството и 
включването му към експозиционните площи на музея (гр. Варна, бул. 
“Мария Луиза“ № 41, ПИ с идентификатор 10135.1504.204, сгради с 
идентификатори 10135.1504.204.1; 10135.1504.204.2). 

В проектното предложение на община Варна „В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014 – 2020 година“, с което ще се кандидатства за 
финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-
02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ по приоритетна ос 5: 
„Техническа помощ“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. да 
бъдат включени следните инвестиционни проектни предложения: 



• Реконструкция на ул. “Мадара“ в участъка от ул.“Д-р А. Железкова“ 
до ул. “Явор“ и благоустрояване пространствата в карето, между бул. 
“Царевец“ – ул. “Караагач“ – ул. “Мир“ – бул. “В.Левски“ – бул. “Осми 
Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, 
спортни площадки, озеленяване и др., на територията на 17 м.р., район 
„Приморски“, гр. Варна; 

• Реконструкция на ул. ”Мара Тасева” и основен ремонт на бул. 
”Първи май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков“ Варна 
ЕООД и улица към СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов“ в местност „Вилите”, с 
изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал 
„море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, 
спортни площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на 
паркоустройствена зона за обществено обслужване, 27 м.р., район 
„Аспарухово”, гр. Варна; 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ (гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик“, район ІV, кв. 21, АОС № 620/10.03.1998 г.); 

• Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев” 
(гр.Варна, ул. „Рали Мавридов” № 16, район 10, кв. 384, АОС № 
2647/30.07.2003 г.); 

• Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6 
градински групи, физкултурен салон, кухненски блок, котелно стопанство и 
басейн (гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, до бл.53, р-н 2, АОС №  580/06.04.1998 
г.); 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „Св. Климент Охридски“ 
(гр. Варна, ул.“Михаил Колони“ № 14, район 8, АОС № 2838/12.03.2004 г.); 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ (гр. 
Варна, ж.к.”Вл. Варненчик” ІІІ микрорайон, кв. 11, АОС № 2414/05.09.2002 
г.); 

• Обследване за енергийна ефективност и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на VІІ СОУ „Найден Геров“, (гр. 
Варна, ул. “Царевец“ № 1, район 6, АОС №824/14.09.1998 г. ); 

• Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно 
положение на територията на район „Младост”, гр. Варна, на урегулиран 
общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, 
микрорайон ІІ, кв. І, УПИ ІІ (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 



• Изграждане на „Защитено жилище за лица с психични 
разстройства“, капацитет 8 места на територията на район „Младост“, на 
урегулиран общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, ІІ м.р., кв. І, (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 

• Изграждане на „Защитено жилище за лица с умствени увреждания“, 
капацитет 8 места на територията на район „Младост“, на урегулиран 
общински имот УПИ ІІ, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ІІ м.р., кв. 
І (АОС № 4821/14.12.2007 г.); 

• Изграждане на три „Наблюдавани жилища“ за лица навършили 18 
години, които напускат специализирана институция, „преходно жилище“ или 
„защитено жилище“ и им предстои да водят независим начин на живот с 
капацитет по 6 места (гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ІІ м.р., кв.І, УПИ ІІ, АОС 
№ 4821/14.12.2007 г.); 

• “Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с деменция“, капацитет 15 места на урегулиран общински имот УПИ І – 
592, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, микрорайон І, ПИ 
10135.4504.724, (АОС № 6000/ 22.02.2010 г.); 

• Изграждане на прозрачно покривно покритие над вътрешния двор 
на Археологически музей – Варна с цел климатизиране на пространството и 
включването му към експозиционните площи на музея (гр. Варна, бул. 
“Мария Луиза“ № 41, ПИ с идентификатор 10135.1504.204, сгради с 
идентификатори 10135.1504.204.1; 10135.1504.204.2). 

Общински съвет – Варна поема ангажимент, община Варна да 
кандидатства за финансиране по ОПРР, през следващия програмен период 
2014 - 2020 година с инвестиционните проектни предложения разработени в 
рамките на проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 – 2020 
година“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 
„В подкрепа за следващия програмен период“, приоритетна ос 5: „Техническа 
помощ“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на 
ОПРР“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

Общински съвет – Варна поема ангажимент за осигуряване на 
финансиране в периода до 2017 година за изграждане и/или реконструиране 
на подземната техническа инфраструктура, там където е необходимо, за 
обектите на интервенция свързани с рехабилитация/реконструкция на улични 
мрежи и тротоари, включени в проектно предложение „В подкрепа на Варна 
за програмен период 2014 – 2020 година“ по схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, 
приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, операция 5.3 „Изграждане на 
капацитет на бенефициентите на ОПРР“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-
2013 г. 
 



  Николай АПОСТОЛОВ 
  Мнения и съображения колеги? Колегите, които са пред зала, ако имат 
мнения и съображения, или поне да заемат местата си. Не виждам мнения и 
съображения. Ще ви помоля да изразите своят вот. 
 

 Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 22, предложението се приема. 

 
Благодаря на д-р Георгиев. 
 

 Николай ГЕОРГИЕВ 
И аз благодаря.  
 

  Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към точка седма. 
 

 



VII. 
 

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

“Транспорт” относно: 
(1) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на МРРБ по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. в изпълнение на 
проект „Интегриран градски транспорт на Варна”. 

 
Докл.: Иван Луков – председател на  

ПК „Транспорт“ 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Зачитам проекта за 
решение: 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

911-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, по предложение на 
Кмета на община Варна с № РД12002963ВН-074ВН/18.03.2013 г. и 
положително становище от ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”, Общински съвет – Варна взема решение за поемане на 
общински дълг и упълномощава кмета на община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, Запис на 
заповед по образец, гарантиращ пълният размер на авансовото плащане - до 
31 849 941,00 (тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет 
хиляди деветстотин четиридесет и един) лева, без ДДС при наличието на 
подписан от БЕНЕФИЦИЕНТА (община Варна), в качеството му на 
възложител, договор за строителство/доставка с включени в тях клаузи за 
авансови плащания към изпълнителите, съгласно чл. 4 ал. 2 от ДБФП, по 
проект № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на 
Варна”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-



03/2011/002, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 
2007-2013 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги тука мисля, че всичко е ясно , мнения и съображения има ли? От 

колегите пред зала, искахте да работим без почивка, за да завършим, останаха 
малко материали. Ще помоля колегите да заемат местата си, тъй като влизаме 
в режим на гласуване. … Извинявам се все още не съм дал гласуването. 
Председателя на комисията. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само да допълня, понеже комисията, която беше назначена за 

доставката на, за определяне на спечелилия конкурса за доставка на нов 
подвижен състав е почти в края на своята работа и може би другата седмица 
вече ще бъде обявено спечелилия конкурса. Просто се свърши едно огромно 
количество от работа и в най-скоро време това ще бъде вече факт, за това е 
належащо да се подпише, да се упълномощи кмета за тая записна заповед, 
която да ни гарантира верифицирането на разходите, които ще бъдат 
предоставени от Министерството на регионалното развитие. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте обясненията на председателя на комисията, защо е важно 

това решение, свързано е с проекта за „Интегриран градски транспорт“ и 
доставката на автобуси. Ако има колеги пред залата, които искат да 
съдействат за това решение ще ги помоля да влязат в зала и да гласуват. 

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

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващата точка – „Финанси и бюджет“. 

 
 
 



VIII. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – изменение на решение 783-2/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – 

Варна. 
 

   Докл.: Иво Филипов – Директор на  
Дирекция „Местни данъци“  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е предложение, което е внесено от кмета на града директно на 

сесия. Включихме го в дневния ред. Кой ще го докладва - председателя на 
комисията или г-н Иво Филипов? Г-н Иво Филипов заповядайте. Дирекция 
„Местни данъци”. 

 
Иво ФИЛИПОВ 
Предложение за изменение към решение 783-2 от Протокол № 14 от 

заседание на Общински съвет проведено 19.12.2012 г. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

912-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 7 от ЗМСМА и във връзка с  
чл. 6, т. 7 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси и по 
предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД13006867ВН/22.03.2013 
г., Общински съвет – Варна приема изменение на границите на зоните в 
населените места и категориите на вилните зони на територията на 
община Варна, както следва: 

 
ПЪРВА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 18-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 (част), 12 (част), 9, 13, 14, 15 (част); 

5, 17, 19, 20 – 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”; 
Местност Евксиноград (резиденция Евксиноград, кадастрален район 

2567) и с.о. „Долна Трака”; 
 
ТРЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 (част), 12 (част), 15 (част), 16, 23, 

24, 25, 26, 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 Курчатов”; 

ж.к. ,,Изгрев”, ж.к. ,,Бриз”, ж.к. ”Свети Никола”, 21 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: 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”, кв. 

”Галата” и териториите на всички бивши селищни образувания (част от 
урбанизираните територии според ОУП на община Варна) включително к.к. 
„Златни пясъци”, к.к. „Ривиера”, к.к. „Чайка”, к.к.” Слънчев ден” и к.к.” Св. 
Св. Константин и Елена”; 

 
I-ва КАТЕГОРИЯ ВИЛНА ЗОНА 
Територията на бившата вилна зона Варна /местност Евксиноград/. 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Иво Филипов. Всички сте в течение. Мисля, че този 

път ще има отново мнение и съображение от колегата Миглен Тодоров. 



Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател. Въпрос към г-н Филипов, мисля, че той би 

отговорил на въпроса ми. Не малко хора може би към настоящия момент са 
заплатили вече своите данъчни задължения. Това решение което ще вземем в 
момента неминуемо ще рефлектира върху тяхната стойност. Какво ще 
предприеме администрацията на г-н Филипов по този въпрос? И втория ми ... 
Още при първоначалното предложение, нашата група направи предложение 
тези зони да бъдат визуализирани на вид картно основа, такава аз към 
настоящият момент не съм видял. Сега ги променяме и стана на въпрос в 
първото изказване, че районната администрация попълвайки данъчните 
декларации, които се подават и там се отбелязва районна, в който попада 
имота, биват допускани къде неволни, къде умишлени грешки. Считам, че ако 
бъде визуализирана тази, това районно делене на кадастрална основа самата 
администрация „Местни данъци и такси” би могла сама да определя, а не 
районите да попълват бланката в декларацията. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добър въпрос, много хора ще искат отговор на този въпрос, така че 

тъкмо на време г-н Филипов да отговори. 
 
Иво ФИЛИПОВ 
По първия въпрос - Дирекция „Местни данъци” на заплатилите вече по-

голямата част от сумата ще бъдат възстановени или ще бъдат прихванати от 
бъдещи задължения. За възстановяване по тяхно искане, а прихванати по 
следващи техни задължения. Надвзетите суми са в нашата система със знак 
минус, така че парите няма къде да отидат. Просто или ще бъдат прихванати, 
или ще бъдат възстановени по тяхно искане. По втория въпрос - 
визуализацията на зоните е направена и я има на разположение в 
канцеларията на председателя на Общински съвет. Раздал съм цялата 
визуализация на нашите така наречените изнесени работни места, това са 
Изчислителният център и „Приморски“. Ще бъде изготвена нова, ако 
приемете сегашното предложение. Ще бъде изготвена нова и ще бъде дадена 
още веднъж на всички. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той има в предвид да го качите на сайта, за да могат гражданите ... 
 
Иво ФИЛИПОВ 
И също така ще бъде качено на сайта. Това е също, което ще направим, 

ще бъде качено на сайта на „Местни данъци”. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Отново въпрос, останете да отговорите. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Не, аз съм удовлетворен от отговора на г-н Филипов. Само 

конкретизиращ въпрос може би. Ще отпадне ли с това необходимостта 
районите да правят заверки върху декларациите подавани от гражданите, т.е 
ще можете ли Вие да определяте зоните за съответните имоти по декларации? 

 
Иво ФИЛИПОВ 
Не, ние това по закон нямаме право това да извършваме, тъй като сме 

заинтересована дирекция, районните кметства имат служебна информация в 
декларацията по чл. 14, където те са длъжни да слагат отметки къде се намира 
точно партидата, кое населено място, коя е категорията и има други там неща. 
За това работят районните администрации, работят районните кметства 
извинявайте, работят така наречените участъкови специалисти по Закона за 
управление на териториите. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря Ви. Не мисля, че имате законово ограничение Вие да ги 

определяте и при условие че към нашето решение има на картен материал 
изобразяване на зоните, респективно Вие можете да определите имотите и 
сами да заложите зоната, а не да трябва гражданите да посещават всеки път 
районните администрации и да подават искания за заверки на декларации. 
Благодаря. Това като препоръка, предложение - да го помислите дали е 
възможно. 

 
Иво ФИЛИПОВ 
Следващо решение, ще бъде дадена възможност на екипа, който 

поддържа информационната система, с която работи „Местни данъци” да 
заложи зоните, така че всеки обект, който беда закупен в тези зони, той ще 
бъде автоматично вкарван в съответната зона, която бъде направена. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Доц. Хамза поиска думата. 
 
Медиха ХАМЗА 
Един въпрос - местата, на които гражданите могат да си плащат 

данъците и можем ли да разсъждаваме в насока да ги увеличим, защото е 
много дискомфортно, когато тръгнеш да си плащаш данъци, да чакаш на 
такива опашки. Местата, аз какво казах? 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Отговор имате ли или трябва да се подготвите? 
 
Иво ФИЛИПОВ 
На сайта на община Варна има публикувани касите, където могат да 

бъдат платени. За съжаление Общински съвет решава числения състав на 
„Местни данъци” в какъв размер да бъде, в какво количество. С най-голямо 
удоволствие, ако ми отпуснете още десет места за касиерки. … Приключихме 
с Информационно обслужване един договор, който не беше изгоден за 
община Варна, това беше още като поех дирекцията. Сложил съм твоите, 
своите мотиви и съм ги изложил. В момента работят десет каси „фаст пей”, 
всички каси работят на Изчислителния център и касите на „Приморски”. На 
„Мусала” имаше публикация и лично се запознах със случая, тъй като имаше 
кампания за детските градини за издаване на удостоверения. И аз имам 
кампания за събиране на данъците. За мен като данъчен е по-важно да събера 
данъците и бях пратил две касиерки на „Мусала” - оказа се, че има повече 
хора, които искаха да си вземат удостоверения. Веднага разпоредих едната 
касиерка да се върне на работното място в „Приморски”. Двама служители, 
които издават удостоверения почнаха на „Мусала”. Ако вие ми дадете повече 
щат с най-голямо удоволствие ще има повече каси, но искам да ви каже, че 
кампанията за събиране на данъци е от 01 март до 30 април и след това 
просто няма клиенти. Това стълпотворение в момента е, защото хората искат 
да използват 5 % които, искам пак да вметна, че община Варна е една, може 
би единствената община, която дава 5 %, единствената община която дава 5 
% за такса битови отпадъци отстъпка. Никоя друга община няма такава 
отстъпка за такса битови отпадъци. А обслужващата банка на община Варна, 
след като гражданина си заяви ЕГН-то може да си плати, може да си заплати 
данъците. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря, ако имате други въпроси? Колеги, ако не ще помоля тези, 

които са пред зала да изразят своят вот, също и да заемат местата си. Колеги 
влизаме в режим на гласуване, ще ви помоля да изразите вота си. Времето е 
само двайсет секунди, останаха десет.  

Колеги, благодаря ви. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Мисля, че обществения интерес беше защитен, благодаря. 
Преминаваме към последна точка девета.   

 



IX. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – даване на съгласие за придобиване на безвъзмездно право на 

управление върху недвижими имоти-частна държавна собственост в полза 
община Варна. 

(2) – обявяване на публична в частна общинска собственост на имот, 
находящ се в Западен гробищен парк – с. Тополи и учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на храм „Св. Успение Богородично”. 

 
    Докл.: Валентина Софрониева – председател на  

ПК „СС“ 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кой ще чете? Председателката на комисията или вносителя на 

предложението? .. Виждам г-жа Софрониева излиза на микрофон.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми граждани. Ще ви прочета двете 

предложения, които бяха взети с мнозинство, да бъдат внесени в дневния ред. 
Едното е искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху 
недвижим имот частна държавна собственост в полза на община Варна.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

913-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на община Варна с № РД13006765ВН/21.03.2013 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за придобиване на безвъзмездно 
право на управление върху недвижими имоти – частна държавна собственост, 
представляващи: 

- ПИ 10135.536.1035 с площ 9470 кв.м. с АДС № 8171/2012 г.; 
- ПИ 10135.536.139 с площ 2776 кв.м. с АДС № 4151/2003 г.; 
- ПИ 10135.536.39 с площ 667 кв.м. с АДС № 7833/2011 г., 

находящи се на територията на Приморски парк „Салтанат” в гр. Варна. 
Недвижимите имоти ще се ползват за реализация на проект „Площадка 

за домашни любимци”. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да проведе 
съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС, 
както и сключването на договор с Областен управител на Варненска област за 
безвъзмездно управление на имота. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения? Не виждам. Ще ви помоля да 

изразите своят вот, чрез гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 

И последното предложение. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
914-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с № РД13001869ВН-
001ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 
собственост Западен гробищен парк, представляващ ПИ 000133, землището 
на с. Тополи, с ЕКАТТЕ 72709, община Варна –публична общинска 
собственост по АОС № 2766/05.08.2003 г.   

914-9-1. 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 № РД13001869ВН-
001ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”, 
приета с Решение № 813-7(14)19.12.2012 г. на Общински съвет, както следва: 
Към точка 3.1. Учредяване право на строеж, се добавя следния текст: 

– учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на  храм 
„Св. Успение Богородично” върху недвижим имот ПИ 000133, землището 
на с. Тополи. 

914-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна 
с № РД13001869ВН-001ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване безвъзмездно право на 
строеж за изграждане на храм „Св. Успение Богородично” с РЗП от 190 кв.м. 
върху недвижим имот – Западен гробищен парк, представляващ ПИ 000133, 
землището на с. Тополи, с ЕКАТТЕ 72709, община Варна.  

Оценката е изготвена от оценител на имоти и е в размер 3 830 (три 
хиляди осемстотин и тридесет) лева, без начислен ДДС. 



914-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2 от 
ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, в изпълнение на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 г. и по 
предложение на Кмета на община Варна с № РД13001869ВН-
001ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на 
община Варна да учреди безвъзмездно право на строеж на Българска 
православна църква, представлявана от Варненския и Великопреславски 
митрополит Д-р Кирил Петров Ковачев за изграждане на храм „Св. Успение 
Богородично” с РЗП от 190 кв.м. върху недвижим имот – Западен гробищен 
парк, представляващ ПИ 000133, землището на с. Тополи, с ЕКАТТЕ 72709, 
община Варна, при съседи: поземлени имоти 038006, 038005, 038004, 038003, 
038065, 038001, 000009, 105002, 038021, 038068, 038069, 038019, 038018, 
038016, 038015, по одобрената пазарна цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание решение 
№ 914-9/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Миглен Тодоров. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Първо, може би трябва да се извиня за активността, но по-голямата част 

от предложенията не са гледат на комисия, а се гледат на сесия. Работният 
формат и въпросите, които задавам по принцип са за комисия, но за 
съжаление са включени в дневния ред, а не в комисия. Ще трябва да ги 
дискутираме тук. Похвална е инициативата на господина. Въпрос – 
въпросният поземлен имот земеделска земя ли е или е друг вид урбанизирана 
територия? 

 
Росен МАРКОВ 
А, Трендафилова трябва да каже. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Теодора Трендафилова. 
 
 
 
 



Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Въпросния имот е отреден за гробищен парк, това ще бъде 

непосредствено до входа, по проекта който видях, който ми беше представен 
вчера от г-н Марков. И е урегулиран. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Урегулиран поземлен имот с променено предназначение, т.е не е 

земеделска земя? 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Това е гробищен парк „Тополи“. 
 
Росен МАРКОВ 
На самите гробища. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е на територията на гробищния пак. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Добре. Защото говорим за отделен самостоятелен имот, с отделен 

идентификатор, който променяме от публична в частна, а не целият гробищен 
парк, нали така? 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Имота, който е отреден за гробищен парк в момента е публична 

общинска собственост, за да се учреди въпросното право на строеж е 
необходимо това да се промени, тъй като закона не предвижда отстъпване 
право на строеж за юридическо лице, каквото в случая нали е църквата. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Да, въпроса ми е по-скоро свързан с това - ясно че гробищния парк 

следва да бъде публична общинска собственост и не може да бъде друга. Този 
имот, който ще предоставим за застрояване е част от гробищния парк, който 
изключваме от същия и му променяме, и му променяме статута от публичен в 
частен, така ли да разбирам? 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Значи първата стъпка преди да престъпим към учредяване на това право 

на строеж, което в случая е 190 кв. м. , това ще е застроената площ на храма. 
За да може да учреди община Варна това право на строеж е необходимо 
имота, върху който се учредява да е частна общинска собственост, тъй като 
няма правна възможност на Православната църква именно в случая, това да 



стане, след като е публична общинска собственост. Това налага от публична 
да се обяви за частна, което не изключва след сключването на договора, нали 
Общински съвет да вземе решение, да се обяви за публична, каквото е и по 
наредба.  

 
Миглен ТОДОРОВ 
Вижте, аз не мисля, че сега трябва да правим гимнастики, а и промяната 

от публична в частна не е току - така проста процедура. Т.е закона изрично 
казва в кои случаи поземлен имот, който е публична собственост, било то 
общинска или държавна, може да бъде променяно в част. Доколкото чух от 
предложението, тъй като не съм го виждал - имота, който се изключва от 
публична и става частна е три декара. Ви казвате, че ще застрояват 190 
квадрата, защо тогава изключваме, променяме от публична в частна имот с 
площ три декара и няколко квадратни метра тогава, този въпрос ще задам. 

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Вие какво предлагате, идеални части да обявим за частна общинска 

собственост? 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Не. Предлагам, ако ме питате вече какво предлагам, ще Ви кажа. Първо 

само ще отговоря на колегите, които не знаят, защо питах дали е земеделска 
земя. Защото, за да свършим работата, както трябва, ако е земеделска земя, 
трябва да дадем предварително съгласие за промяна на предназначението на 
бъдещият, на лицето, което ще бъде придобие право на строеж. За това беше 
първият въпрос. Какво предлагам ли? Предлагам да се запознаем, ако трябва 
аз лично ще поема ангажимент към господина да дам предложение писмено. 
Да се запознаем с неговите намерения, защото честно казано аз не съм ги 
виждал, не са стигали до общински съвет, мога да го заявя. И да направим 
предложение съобразно неговото. Т.е. ако застроената площ е 190 кв. м. 
дирекция „Архитектура” да ни даде становище, колко е необходимата площ 
поземлен имот, която трябва да бъде изключена от гробищния парк, 
респективно променена от публична в частна, да го направите Вие в 
качеството си на директор дирекция „Общинска собственост”, след което да 
се премине към процедурата учредяване право на строеж. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-жа Трендафилова, ще има ли някакъв коментар? 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Щом .. Струва ми се, че тази процедура е излишна, тъй като земята ще 

остане общинска и в случая става въпрос само за учредяване на едно вещно 



право. Извинявам се, че не е гледано на комисия, но както знаете сега 
работим по инициатива на граждани, което налага експедитивното внасяне в 
момента на някои предложения. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да чуем и гражданина Росен Марков. Заповядайте. 
 
Росен МАРКОВ 
Росен Марков. В живота си имам две божества - Бог и България. 

Алергичен съм към власт и пари, така че помагай те ми и в другите ми 
инициативи. Господина общинския съветник, трябва да знае, че църквата. 
Господин общински съветник, който ...  Така. Църквата на централни 
гробища, един над петдесет годишен проблем на град Варна, го реших 
абсолютно сам, без никой да ми помогне - ни митрополит, нито 
митрополитка. И накрая бях осъден за това че влязох на сесия гол и с туба 
бензин за хулиганство. Така ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тубата я пропусни, да не подстрекаваш. 
 
Росен МАРКОВ 
Така, тъй като всички бяха виждали от ... Областен управител, Кмет, 

председател Общински съвет, бяха виждали покана, покана за сватба, аз им 
дадох покани за смърт да се самозапаля още преди колко години, ако църква 
на централни гробища … Не, не, не. Говорим как ... Как станаха нещата, как 
станаха. … Мога да кажа и още нещо друго. Джамията в „Аспарухово“ стана 
за половин час. Искате ли да ви кажа как стана? Тринайсет години от 2000 
година аз се боря за две църкви без да искам нещо от вас. Аз искам само да 
давам, за това става дума. Иии ... накрая предварително ви благодаря за 
гласуването в полза на всички варненци и християни. Това, което няма да 
искам от вас е църквата да се казва „Свети Росен“. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Аз призовавам …, призовавам да не се призовават гражданите към 

неща, които застрашават живота и здравето им. Така че гол - „да”, обаче 
другото да го прескочим. Миглен Тодоров. Миглен Тодоров, заповядайте.  

 
.................... 
... ти беше по гащи … 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Аз мисля, че дадох своето предложение, защото считам, че това е 

законосъобразният начин за уреждане на този въпрос, не бих го нарекъл 



проблем. Процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем 
към гласуване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение, както аз го разбрах - да гласуваме 

предложението на комисия ли, г-н Тодоров? Г-н Тодоров, искате да гласуваме 
процедурно предложението или да гласуваме неговото оттегляне? Само ... 
Така колеги, повтарям да няма сърдити … Наговорих ме ли се така 
хубавичко? А, има процедурно предложение да гласуваме предложението. 

 
......................... 
Кое? 
 
Росен МАРКОВ 
Кое? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Което е изчетено от комисията. Т.е да повторя … Няма цялото да го 

чета спокойно, че е доста дълго. Процедурното предложение е, че Общински 
съвет – Варна обявява за частна общинска собственост на територията на 
западна, на западен гробищен парк съответният поземлен имот за 
строителство на въпросната църква. Това гласуваме. Някой де не му е 
нарушен интереса, да се разсърди сега? На вниманието на колегите, които са 
пред зала, това решение изисква квалифицирано мнозинство - 34 гласа, ако 
някой е отвънка и се е разсеял, ще ви помоля да заеме местото си в залата, ако 
няма други мнения и съображения преминаваме в режим на гласуване. 

Докато вървят няколкото секунди, ако нещо съм пропуснал, ако 
колегите от секретариата са пропуснали ,преди да обявя края на заседанието и 
някой ме подсети, защото при мене свърши дневния ред. 

Колеги, отзад се изписва резултата. 
  
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 22, предложението не се приема. 
 
Росен МАРКОВ 
Така. От утре съм с искане за оставка на общинския съвет и ще докарам 

Касим Дал да ви каже, как се построи джамията в „Аспарухово“ за половин 
час. Утре ще ви докарам Касим Дал. Ще ви искам оставката на всички. Ви 
християни ли сте бе? ….  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Няма 34 гласа. 



Иван ПОРТНИХ 
Може ли да го прегласуваме? 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ….  
 
Росен МАРКОВ 
……………. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ….  
 
Росен МАРКОВ 
……………. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги … Искам да …. Ми да се обади на техническите сътрудници …  
 
Росен МАРКОВ 
… ей това е. Защо не са в залата? Затуй гражданите ви искат оставката. 

Защо не сте в залата бе? ….  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги … Колеги …  
 
Росен МАРКОВ 
…. Ей сега ще видите какво значи демонстрация. ….   
 
…………… 
… чакай. Спри малко …. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги … Приканвам колегите да заемат местата си в залата.  
 
Росен МАРКОВ 
……………. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги …. Днеска направихме голяма крачка напред, като показахме, 

че Варна може. … Предлагам всеки да се успокои … Ако няма необходимия 
брой гласове … Има и второ гласуване. Току що станахте свидетели, че г-н 
Портних оспори гласуването. Ще го подложим отново на гласуване. … Но 



мисля, че е изключително некоректно – „ще ви искам оставките“. Тук няма 
човек, който не е гласувал. Моля да бъдем точни. … Затова … Затова пишем 
отзад … Затова пишем отзад, кой как гласува. Виждате. .. И можете да искате 
нещо конкретно. … Аз се опитвам да направим нещо добро за варненци и 
днеска показахме, че можем да го направим. Нека накрая да не го разваляме. 
… С днешното заседание не свършва света. .. Така. Колеги .. В момента 
проверявам кворума и пише, че е точно 34. .. Искам да попитам, за да съм 
коректен … Има ли някой …  

 
Миглен ТОДОРОВ 
Може ли думата? 
 
Росен МАРКОВ 
… това е църквата … показваме какво ще представлява … 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Миглен Тодоров.  
 
Миглен ТОДОРОВ 
Както казах, въпросите, които поставих бяха тук на сесия, за това 

защото нямаше комисия. Мисля, че в този формат трябва да се заседава 
общинския съвет, т.е. по-скоро той заседава в този формат, когато е на 
комисии. Когато е необходимо се заседава и на сесия в същия. Не съм 
„против“ предложението. Но решенията, които взима общински съвет, 
респективно предложенията, които прави община Варна на първо място 
трябва да бъдат законосъобразни. Това, което се опитах да провокирам е как 
това решение да стане законосъобразно. Ще гласувам „за“ предложението. 
Благодаря ви.  

 
………… 
Браво. 
 
Росен МАРКОВ 
Браво. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги … Щом и гражданина Марков се усмихна, имаме надежди. 

Моля ви да си видите таблетите, да не стане по техническа причина. Ако 
стане по техническа причина ще гласуваме поименно, градим храм – ще 
остане за поколенията. Моля Росен Марков да се успокои, да не вземе да се 
съблича сега. … колеги, оспорено е гласуването от г-н Портних, ще ви 
помоля да гласувате. … Няма да имаме голи в залата.  



Росен МАРКОВ 
Това е победа за Варна и за всички християни. Мигленчо, Мигленчо, 

обичам те. Това е от … Това е партия на българските мъже и за Иван 
Портних, че го прегласува, защото иначе трябваше да гласуваме цяла вечер.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги:  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Благодаря на всички. … Благодаря на всички общински съветници. 

Благодаря на всички граждани, които намериха сили да покажат, че Варна 
може. Пожелавам приятна почивка на всички.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам работата на 
Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.  
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                             СЪГЛАСУВАЛ 

 
                                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 

 
 
 

ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   
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