
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 17 
 

Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на председателстващата Общински съвет – Варна г-жа 
Снежана Донева съгласно пълномощно № ОС13000523ВН/10.04.2013 г., се 
проведе на 29.04.2013 г. (понеделник) от 09:00 часа до 12:55 часа. 
  

Присъстват 36 общински съветника, отсъстват: 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Борислав ГУЦАНОВ 
Йорданка ЮНАКОВА 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай СТОЯНОВ 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Николай ПАШОВ 
Николай АПОСТОЛОВ 
Николай ДЖАГАРОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Светлана  ТАКЕВА 
Славно СЛАВОВ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Уважаеми колеги, според системата няма 33-ма общински съветника. 

Явно пак има проблеми с таблетите. Таблетите минават 21, докато таблетите 
не ми дадат 33 не мога да открия сесията. Нека всички да се включат в 
системата, ако някой има проблеми да ми се обади. .. Да. Моля на екран да 
излязат кои са включени и кои не.  

Добър ден на всички. Откривам Седемнадесетото заседание на 
Общински съвет – Варна, кворум по таблети има 30. Значи има още трима 
човека да се включат. Четири. Така.  

Днес от сесията отсъстват: в отпуска – Николай Апостолов; Славчо 
Славов има заявление – „Уважаеми г-н председател, уведомявам Ви, че през 
периода от 27.04.2013 г. до 07.05.2013 г. ще отсъствам от страната. Имам 
личен ангажимент за организирано участие на срещи в ООН, гард Женева и в 
„ЮНЕСКО“, град Париж“. Славчо Славов Славов, общински съветник от 
ГЕРБ. .. Ако се провежда сесия на Общински съвет … Много ви моля за 



тишина. … Така. Отсъства Анелия Клисарова – в отпуск. И Николай 
Апостолов .. Извинявам се, Стоянов – в болничен.  

Искам да ви запозная с решение на Общинска избирателна комисия – 
„До председателя на Общински съвет – Варна. Уважаеми г-н Апостолов, в 
срока по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА Ви изпращаме препис – извлечение на 
влязло в законна сила на 22.04.2013 г. решение № 413 по Протокол № 
61/16.04.2013 г. на ОИК – Варна, за прекратяване на пълномощията на 
Николай Купенов Пашов като общински съветник към Общински съвет на 
община Варна. Приложение, заверено за вярност препис – извлечение от 
решение № 413 по Протокол № 61/16.04.2013 г. на ОИК – Варна. Пламена 
Маринова – председател на ОИК – Варна. Решение № 413 – ОИК – Варна на 
основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, първо: прекратява пълномощията на 
Николай Купенов Пашов избран от листата на ПП „ГЕРБ“ и анулира 
удостоверението му за избор на общински съветник. Второ: на основание чл. 
277, ал. 1 от Избирателния кодекс обявява за избран за общински съветник на 
мястото на Николай Купенов Пашов следващия по ред в листата на ПП 
„ГЕРБ“ – Георги Савов Недев, като му издава удостоверение за избор на 
общински съветник. Решението може да се обжалва пред Административен 
съд – Варна в срок от 7 дни от обявяването. Председател Пламена Маринова, 
зам. – председател Християн Богоев, секретар Иван Великов“. 

Чрез председателя на Общински съвет – Варна до Общинска 
избирателна комисия – Варна, заявление от Георги Савов Недев: „Уважаема 
г-жо председател, във връзка с решение № 413/16.04.2013 г., с което съм 
обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ Ви 
уведомявам, че нежелая да полагам клетва и да встъпвам в правомощията на 
общински съветник. Моля да предприемете необходимите действия съгласно 
Вашата компетентност“. 

При мен е постъпила декларация, искам да ви я изчета. Във връзка … 
Много моля за тишина. „Във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 16 от ЗМСМА 
и чл. 2, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за администрацията считаме, че временно 
изпълняващ длъжността кмет на община Варна Христо Бозов, неизпълнява и 
неосъществява в цялост вменените му правомощия свързани с 
представителната власт дадена му по закон. Предвид гореизложеното 
считаме, че доверието гласувано му от Общински съвет – Варна е изчерпано, 
поради което освобождаваме временно изпълняващия длъжността кмет на 
община Варна Христо Бозов прекратявайки пълномощията дадени му по 
закон“. Подписана от 33 общински съветника. … Не сме приели още дневния 
ред. Ще ви дам думата за изказвания. … Мога ли да обясня? … 

 
 



………… /граждани/ 
Мафия, мафия, мафия ….. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за ред в залата. Това не е гласувано. … Това не е гласувано. …  
 
………… /граждани/ 
Оставка, оставка, оставка …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за ред в злата.  
 
………… /граждани/ 
Оставка, оставка, оставка …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ще прекратя заседанието, ако продължавате да … Не се намираме нито 

на митинг, нито на събрание, а на сесия на Общински съвет – Варна. .. Мога 
ли да обясня? Това, което прочетох преди малко не е гласувано, това е само 
декларация. Ще влезе в дневния ред … С гласуване …. Прочитам следващия 
текст. Проект за решение на Общински съвет – Варна: на основание чл. 21, 
ал. 2, чл. 24, ал. 4 и чл. 9 от ЗМСМА Общински съвет – Варна отменя 
решение № 895-1 от заседание проведено на 27.03.2013 г., с което е избран 
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. … Не се правим на глупави. Чета ви го, след малко ще 
го приемем в дневния ред. … Има ли други предложения по дневния ред?  

 
………… /гражданин/ 
Много моля, относно предложението за дневния ред, внесохме писмо 

току що – погледнете писмото до Вас.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм Ви дала думата още. Изчакайте … 
 
………… /гражданин/ 
Изчетете предложението за дневния ред … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм Ви дала думата.  



………… /гражданин/ 
Искам думата.  
 
………… /граждани/ 
Оставка, оставка, оставка …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Постъпило е предложение …. Постъпило е предложение от 

председателя на комисията по „Здравеопазване“, точката по „Здравеопазване“ 
да бъде четвърта в дневния ред. … Да.   

 
………… /гражданин/ 
Много моля думата за внасяне на предложение към дневния ред.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Господина беше първи. .. Ако обичате, тишина. Този който взима 

думата да се представя за протокола.  
 
……. ВЪЛЧЕВ 
… Вълчев се казвам, във връзка с проведено … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ако обичате, запазете тишина. 
 
……. ВЪЛЧЕВ 
Във връзка с подписката, която се провежда в град Варна с искане за 

местен референдум по Закона за … 
 
Снежана ДОНЕВА 
По-силно, че не се чува.  
 
……. ВЪЛЧЕВ 
Във връзка с подписката, която се проведе в град Варна по Закона за 

прякото участие на гражданите в местната власт и местното самоуправление, 
току що внесохме искане за … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Микрофоните не работят. Не се чува. Ако обичате да ги включите. 
 
 



……. ВЪЛЧЕВ 
Внесохме искане за допълване на дневния ред на днешното заседание, 

което искане е пред Вас с цел да бъде обсъден предмета на подписката, 
поставените искания. Резултатите, които в момента се преместват от кметство 
„Приморски“ към деловодството на Общински съвет – Варна и да бъде взето 
решение за насрочване на извънредно заседание на Общински съвет – Варна с 
цел вземане на решението по съответния закон, чл. 27 и чл. 28.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря, ето го Вашето … 
 
……. ВЪЛЧЕВ 
Да, благодаря.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не е заведено в деловодството и в момента тече редовното заседание на 

Общински съвет – Варна. .. Други предложения? Заповядайте. 
 
………… /гражданин/ 
Уважаема г-жо председател, преди две седмици от отворения 

обществен съвет беше внесена подписка на инициативен комитет излъчена от 
нас за гражданска инициатива. Искаме оставките на всички общински 
съветници. Внасянето на подписката се извърши на основание чл. 51, ал. 1 от 
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. На основания чл. 52, ал. 2 от същия закон, общинския съвет 
цитирам: „до който е отправена местната гражданска инициатива е длъжен да 
разгледа направените предложения и в едномесечен срок от връчване на 
подписката да обяви своето решение и предприетите мерки в интернет 
страницата на общината и в един регионален вестник. Съгласно чл. 52, ал. 3 
органът по ал. 2 е длъжен в срока по ал. 2 писмено да уведоми инициативния 
комитет за своето решение“. В тази връзка, тъй като в дневния ред не е 
включена тази точка, настояваме тя да бъде включена, да се разгледа тази 
гражданка инициатива и да се вземе решение. Още повече, че тия дни беше 
разкрита една срамна история с подслушване на двама знакови политици и 
един градски прокурор. Стана ясно, че проблемите … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Много моля …  
 
 



………… /гражданин/ 
… проблемите на хората, нашите проблеми не са в дневния ред на 

политиците. Загърбени са всякакви правила, липсва държавност и 
конституционен ред. Ето защо призоваваме всички общински съветници, 
особено тези от ГЕРБ и БСП, ако имат все още останало достойнство и 
гражданска съвест да подадат оставки и по този начин да дадат шанс на нови 
и по-морални хора да влязат в местната власт.  

 
………… /граждани/ 
Браво, браво, браво …. 
          
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо Донева …  
 
………… /граждани/ 
Оставка, оставка, оставка …. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо Донева …  
 
Снежана ДОНЕВА 
Момент. Искам да приемем първо дневния ред и след това ще ви дам 

думата да се изказвате по дневния ред. … Като първа точка - Питания и 
отговори на питания; втора точка – декларацията, която прочетох и проекто – 
предложението; трета точка – разглеждане на отчет за извършените разходи 
от Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.  … 
Казах им, втора точка. Трето – Допълване на решение № 879-
13(15)/20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна. Четвърто - разглеждане на 
предложения за решения от ПК “Здравеопазване”. Пето - разглеждане на 
предложения за решения от ПК “Правна Комисия”. Пето - разглеждане на 
предложения за решения от ПК “Собственост и стопанство”. .. Шесто - 
разглеждане на предложения за решения от Вр. К „Изработване на проект на 
правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. Седмо - 
разглеждане на предложения за решения от Вр. К „Структури и общинска 
администрация“. Осмо - разглеждане на предложения за решения от ПК 



„Култура и духовно развитие“. И десето, девето – промени в съставите на ПК 
и Вр. К  към Общински съвет – Варна. Който е съгласен с така прочетения 
дневен ред, моля да гласува, в режи на гласуване. … Ми трябва първо да 
гласуваме дневния ред и тогава ще обсъждаме каквото трябва.  

 
………… /гражданин/ 
Има предложение за дневния ред. … Г-жо председател, има още едно 

предложение за точка в дневния ред.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Слушам. … Ми защо не вдигна до сега ръка? … Значи коя точка 

става тя? … Заповядай.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Значи, моето предложение е следното, това е към точка пет, 

предложение шест, към … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Коя комисия? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Към точката по „Собственост“.  
 
Снежана ДОНЕВА 
„Собственост“? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, ПК „Собственост и стопанство“. Това е предложение за създаване 

на работна група за промяна на таксата на ползване на пазари, тържища, 
панаири, тротоари, площадки, улични платна и терени с друго 
предназначение. Благодаря ви, когато дойде точката ще формулирам точно. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря на д-р Липчев. Вашето предложение, да го формулирате 

точно.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Това е за облекчаване на частния, на дребния и среден бизнес във 

Варна. Благодаря ви.  
 



Христо ЙОНКОВ 
Казвам се Христо Йонков и съм тук да ви предложа община Варна и 

общинските съветници да се погрижат за един българин, който от две години 
и един месец е в Панама и живее в нечовешки условия в затвора в Нехоя. 
Почти всички медии по света признаха, че този човек е невинен, само в 
България все още има някакви съмнения, но това – ние сме си българи, така е. 
Този човек е от Варна и си плаща данъците във Варна. Мисля, че варненска 
община трябва да направи нещо за освобождаването му. В момента е 
насрочено дело за 28-ми май и семейството събира пари за правната му 
защита. Община Варна били гласувала някакви средства за подпомагане на 
тая правна защита?  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви за предложението. Моля ви да го входирате писмено към 

комисията по „Финанси и бюджет“ и ще го разгледаме.  
 
………… /гражданин/ 
Г-жо Донева … 
 
Снежана ДОНЕВА 
А може и днес да вземем принципно решение. Благодаря.   
    
………… /гражданин/ 
Г-жо заместник – председател. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не, в момента съм председател.  
 
………… /гражданин/ 
Хубаво, г-жо председател.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Слушам Ви. 
 
………… /гражданин/ 
Така. Аз предлагам да отпадне точката за гласуване за оставката на г-н 

Бозов. Тъй като, аргумента ми е, че това че е доведен като човек от Кирил 
Йорданов, да знам че ще бъде Кирил Йорданов, куче на каишка и да 
изпълнява всичките прищевки на общинските съветници. Първото нещо. 
Второто нещо, друг е проблема. Проблема е, че им е намалял цените и сега 



им .. Много боли, когато някой крадец трябва да извади от джоба 
предварително взети комисионни да се връщат. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз. … Слушам. 
 
………… /гражданин/ 
Здравейте, г-жо председател …  
 
Снежана ДОНЕВА 
Представете се на микрофона за … 
 
Мирослав МАРИНОВ 
Мирослав Маринов, сдружение „Белослав“. Внесено е едно писмо от 13 

организации за преместване сградата на ОДК на друго място или ако искате 
мога да ви кажа кой е номера на писмото.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Ясно, но при мен не е дошло това писмо и не съм го разпределила към 

комисия.  
 
Мирослав МАРИНОВ 
Ами на мен ми казаха от администрацията, че на всички са го раздали.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Аз Ви казвам, че при мен документите идват или … 
 
Мирослав МАРИНОВ 
Сега ще Ви го дам така … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Дайте ми го … Заповядайте г-н Данов. … То стана вече … 
 
Веселин ДАНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател, уважаеми общински 

съветници и граждани. Взимам думата от името на „Обединени за Варна“. Ще 
започна с това, че ние твърдо заставаме зад кмета, г-н Бозов. Абсолютно. .. 
Освен всичко това даже, ние отиваме по-далеч и искаме за заяви и да 
декларираме пред всички вас, че Варна е крайно време най-сетне да има кмет 
избран наистина от хората на града, а не от политически партии. И 



предлагаме, ако г-н Бозов продължи по същия начин да води тази своя 
социална политика, да бъде издигнат именно от нас, от гражданите на Варна 
за следващия кмет на града. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви г-н Данов.  
 
Веселин ДАНОВ 
Извинявам се, но не съм свършил. Продължавам нататък. Госпожо, 

понеже говоря наистина от името на доста граждани, които са в момента, ще 
си позволя да ви отнема още две минути. Следващото нещо, което искам да 
кажа е, че много от общинските съветници си задаваха въпроса защо им се 
иска оставката. Питам ви господа общински съветници, къде бяхте вие, 
когато града излезе и поиска оставката на Кирил Йорданов? Нима вие всички 
не сте избрани от този град? Защо не слязохте долу и когато едно дете 
варненско си даде живота, къде бяхте? Защо не слязохте тука долу? … Ето 
това е едната от причините. Ние не казваме, че всички присъстващи 
общински съветници са виновни за това състояние на града, но има няколко 
души, които всички ги знаеме и които са длъжни да си поемат вината. Затова 
искахме избори, преждевременни избори, предсрочни. Явно, че вие не сте 
съгласни с това. Тука обаче контрастира нещо друго – изведнъж ГЕРБ и г-н 
Портних, когото лично аз нямам честа да познавам лично, но съм чувал, че е 
честен човек и се надявам да остане такъв, на какво основание искате 
оставката на Богдан Караденчев? Богдан Караденчев го познава Варна от 
години, когато г-н Портних Вас Ви е нямало въобще. Ако ще почнеме чистка 
в общината и в общинския съвет, нека да започнем от горе и ще караме до 
долу. .. Но няма да правим политически чистки. Както зад г-н Бозов, ние 
заставаме и зад г-н Караденчев, за когото аз съм готов да си заложа главата, 
че е абсолютно честен човек и освен  това е професионалист. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Данов, може ли по дневния ред? Приемаме дневния ред и след това 

ще Ви дам думата да се изкажете. 
 
Веселин ДАНОВ 
Не, след малко ще напуснем всички, които сме. Няма да ви пречим. 

Имам още две секунди, както се казва, ако Вие не ми пречите г-жо 
председател … 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Не Ви преча. 
 
Веселин ДАНОВ 
Искам да ви кажа следното нещо … Искам да ви кажа следното нещо. 

Вместо вие да излезете при хората на улицата, вие си създадохте една 
платена, подготвена опозиция, която се състои от кучо, мучо и смучо. .. И на 
идване към местния парламент прочетох във фейсбук, че си търсят четвърти, 
за да станат за каре. .. Какво очакваме? Я станете да видиме кои ни 
подкрепят. Станете бе, станете да видим кои сме ние. Станете. Айде. Кои 
сме? Кои сме гражданите на Варна, които искаме това нещо? Дайте. … 
Благодаря ви. И последно, последно – обръщам се към един човек, който е 
наистина гуруто на община Варна и на Общински съвет, това е д-р Янко 
Станев. Ще се обърна към него с нещо, което той никога не е очаквал, че ще 
му кажа днес. Ще кажа така – Янко, умолявам те от името на всички и лично 
от мое име, махни си от душата две – три черупки, които си затворил в 
сърцето си и съм сигурен, че там някъде тлее едно малко огънче от 89 г., 
когато двамата с тебе бяхме на барикадата и когато през нашата барикада не 
мина никой. Стани и ни подкрепи, защото иначе на следващата барикада ще 
бъдем от двете страни на барикадата. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
………… /гражданин/ 
Процедурно, въпреки че … От федерацията на „Свободните граждани“ 

… Месец и половина ние наблюдаваме какво става във Варна. Машинации, 
манипулации, след свършилите справедливи протести.  Тези циркове не 
могат да продължават. В момента, в момента ние няма да слушаме … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина … 
 
………… /гражданин/ 
… Човека с раирания костюм във вертикала няма право да говори. 

Значи той е човека, който подкрепя в момента палатковия лагер. … В 
момента ние нямаме нужда от вас. 30 платени човека … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Ще прекъсна сесията … 



………… /гражданин/ 
Процедурно, не желая да слушаме криминални елементи. Младене, 

радиусът на твоя тумбак не е намалял изобщо. Къде ти е гладната стачка в 
момента? Няма гладна стачка, има …. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Господин … 
 
………… /гражданин/ 
… плющиш, алкохол, пушиш скъпи цигари. … Иди си на едношатровия 

лагер. В момента процедурно ние гражданите не желаем криминални 
елементи да взимат думата. В момента ще вземем мерки.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря  … 
 
………… /гражданин/ 
Запазвам си правото да взема отново думата по процедура.  
 
………… /гражданка/ 
Много моля, дайте ми думата. … Моля всички граждани, дайте ми 

думата, знаете не говоря глупости. … Запазете малко тишина, за да се свърши 
нещо. … Уважаема г-жо председател, уважаеми господа съветници, уважаеми 
г-н кмете, граждани на град Варна. Време е тука пред всички вас да, понеже 
има една точка включена против г-н Бозов, аз се намесвам провокирана от 
няколко организации тук да защитя правото на тоя човек, явно и ние трябва 
да го подкрепим, защото става нещо много интересно. Писма до него, които 
лично са адресирани, уважаема г-жо председател, пътуват по неизвестни 
причини от долу в деловодството подадени до него с по един месец. Най-
невероятното, което е – г-н Бозов назначава да се направи комисия от 
граждани, които да направят одит в общинския приют в каменар, за където 
сме подали толкова много оплаквания, че се краде и безстопанствено се 
разграбва приюта. Тук в тази заповед е издадена на 02.04., на 09.04. г-н Бозов 
ме среща и ме пита какво стана с одита и аз казвам, аз не знам нищо. След 
което е завъртял явно няколко телефона и аз получавам нареждане, в което 
съм включена с моето име и името на още няколко организации, като е 
минало през главен секретар на община Варна - Михаил Куликов, директор 
на дирекция „Ф и Б“ – Стефка Господинова, директор на дирекция „ФСД“ – 
Юлия Йорданова Качкова, вносител Стойчо Бакалов – директор на дирекция 
„УСКОР“, изготвил г-жа Колева, подписана от Христо Бозов. Осем човека 



трябва да го подпишат, за да може да влезе и на края се оказва, че когато 
влизаме в Каменар да се направи одита, изпращат се две представителки, 
които абсолютно не са никакъв одит, а две обикновени ревизйорки, които са 
назначени от председател г-жа Пенкова, която категорично забранява ние да 
имаме достъп до документи, да дадем становището си и в момента, в който ги 
откриваме, че храната липсва, а те я пишат 1200 кг. липсват, а те я пишат че е 
там. Така. Четири коли липсват, те пишат, че са там и че там се намират 
абсолютно всички части. Така. Значи ние даваме становище, което сме дали 
на него, че ние не сме доволни от това, което става, че трябва да се смени 
целия общински приют, които се назначени там по приятелски причини. 
Какво се получава? В същия момент водим човек, който да се появи тука и се 
оказва, че в община Варна, значи при тази безработица, която е огромна и 
народът ни гладува, направени са дирекции в дирекцията. На г-н Бакалов си е 
направил дирекция „Санкции и контрол“, г-жа Деяна Пенкова е там 
отговарящата. Значи всичко се губи. Документи няма. В момента г-н кмета ме 
помоли лично да му преснема и отново да му дам. Искаме да знаем защо 
става всичко това. Защо се прикриват дадени хора, които са крали? Защо не 
си отидат? Това е. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. По дневния ред ли е? 
 
………… /гражданка/ 
Предложение. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, в точка разни ще включим вашата точка и за г-н Собаджиев. 

Заповядайте, по дневния ред ли е?  
 
Полина КОСТАДИНОВА 
Казвам се д-р Полина Ставрева Костадинова и съм представител на 

родителския комитет на кв. „Чайка“. Ние сме събрали подписи от 187 
родители на първокласници, за които няма места в основното училище. Моля 
общинския съвет, уважаеми дами и господа, от вас зависи да се отпуснат 
средства за ремонт на сградата, така че да могат през септември месец всички 
деца, които са .. Чиито родители са подали молби в това училище, понеже им 
е близко и понеже там живеем от години, да има къде децата да учат. Моля 
ви, това е много важно за нас, общността на кв. „Чайка“. Благодаря ви.  

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз. .. Да … 
 
………… /гражданин/ 
Може ли и аз да взема думата … 
 
Полина КОСТАДИНОВА 
Училище „Захари Стоянов“, кв. „Чайка“. Подадени са 225 молби, 

подписката е от 187 души, нося я и ще я дам в деловодството, моля да се 
обсъди отпускането на средства за ремонт. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря. Заповядайте. 
 
………… /гражданин/ 
Така. След като за промени на правилника внесените предложения 

трябва да престоят 14 дена на сайта на община Варна, нека да направим 
следното нещо. Нека се приеме в правилника всяко едно предложение, което 
ще бъде внесено на сесията на общинския съвет, да бъде поне един, една 
седмица внесено по-рано. Защото ние утре може да присъстваме на цирк, при 
който общината се продава, влиза се и се гласува.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Съгласна съм. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател, това не е законо-основателно. 
 
………… /гражданин/ 
Не може да влизаме в момента и четеме тука д-р Ивайло Митковски 

предложение, това нещо не става така. Трябва поне една седмица, за да може 
гражданите да бъдат запознати, да бъде обсъдено, ако има причини да се 
потърсят, защото иначе изпадаме в порочен кръг. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви и аз. Преминаваме към гласуване на дневния ред. .. Искам 

да ви запозная с още един протокол № 16 от заседание проведено на 
27.03.2013 г. по точка първа от дневния ред, относно допълнение на решение 
№ 895-1(16)/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна, докладва Николай 
Апостолов, председател на Общински съвет. Общ брой присъстващи 



общински съветници - 35. Общински съвет – Варна прие следното решение 
… Много ви моля за тишина. … Не се обаждайте и двете. .. Последно какво 
искате … Този протокол ще го включим също към дневния ред. Почваме да 
гласуваме, който е съгласен първа точка да бъде „Питания и отговори на 
питания“, моля да гласува. … И след това ще гласуваме целия дневен ред по 
отделно. Така се гласува точка по точка, и след това дневния ред. … Свърши 
вече …  

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

предложението се приема. 
 
Второ - отмяна на решение на Общински съвет – Варна и избор на 

временно изпълняващ длъжността кмет на Варна. Който е „за“, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 4; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Трето - протокола, който ви прочетох преди малко, допълване на 

решение 895-1. … Гласували „за“ – 25 … Невалидно гласуване, има проблем 
в системата. Моля да се оправи. … В режим на гласуване сме. … Трета точка 
… Допълване на решение.   

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка четвърта – разглеждане на отчета за извършените 

разходи от председателя на Общински съвет – Варна. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка пета – допълване на решения 871-13 на Общински 

съвет – Варна. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка – разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“. Режим на гласуване.  



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

 
Седма точка – разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия“. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка осма – разглеждане на предложения от ПК 

„Собственост и стопанство“ … Като трябва да отпадне първа точка от 
„Собственост и стопанство“. Режим на гласуване. … И допълнението на 
Петър Липчев. … Ако обичате, който работи със системата, моя таблет не 
работи.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка девета – разглеждане на предложение за решение от 

Вр. К „Изработване на проект на правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация“. Режим на гласуване. 

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

предложението се приема. 
 
Десета точка – разглеждане на предложение за решение от ПК 

„Структури“. .. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка единадесета – промени в съставите на ПК и Вр. К  към 

Общински съвет – Варна. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Следваща точка дванадесета – предложение на господина … Извинявам 
се, че Ви забравих името, за отпускане на финансови средства за капитан 
Собаджиев. Режим на гласуване. 

 
Христо ЙОНКОВ 
Христо Йонков се казвам. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви. Христо Йонков. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Има ли нещо пропуснато? 
 
………… /гражданин/ 
Може ли думата?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Вашите предложения за нашите оставки са за извънредна сесия, 

обясних ви. В момента тече редовна сесия на Общински съвет – Варна.  
 
………… /гражданин/ 
Може ли думата?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля да гласуваме целия дневен ред. 
 
………… /гражданин/ 
Може ли думата?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Режи на гласуване.  
 
Тони ВЪЛЧЕВ 
Тони Вълчев, във връзка с дневния ред. Може ли думата? 
 
 
 
 



………… /гражданин/ 
Тони, чакай малко. … Имах предложение за дневния ред, нека всички 

предложения, които се внасят на Общински съвет да са с минимум 
едноседмичен срок. .. Добре, защо тогава сега се внасят … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Точно така. 
 
………… /гражданин/ 
… нови предложения, искания от общински съветници, които реално не 

могат да бъдат разгледани, не могат да бъдат преценени и не може да се 
разбере какво трябва да се свърши, и кое е правилно. Така се създава порочна 
практика.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Днеска ще гласуваме промените в правилника.  
 
………… /гражданин/ 
Може ли да си получа думата по дневния ред?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Режим на гласуване за дневния ред.  
 
………… /гражданин/ 
Може ли думата по дневния ред? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Целия дневен ред.  
 
………… /гражданин/ 
Извинявайте, обаче четири години отлагате общински детски комплекс 

…  
 
Снежана ДОНЕВА 
Нямам нищо против … 
 
………… /гражданин/ 
… исках думата …. 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
….. 
 
………… /гражданин/ 
… да ви изброя ли поименно кой го е чел писмото? … Кажете сградата 

на детска поликлиника, ученическа бивша, на кого ще я продавате, че не 
можете да ги преместите там? Аз живея на 20 метра, от четири месеца е 
затворена и се разпада.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Входирали ли сте го в деловодството това нещо?  
 
………… /гражданин/ 
Входирано е, нали е при вас писмото.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Няма го при нас. .. Ако беше … Ема .. Сега не можем да го разгледаме в 

момента …  
 
………… /гражданин/ 
Уважаеми … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Обявявам дневния ред: 
 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Отмяна на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – 

Варна и избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна. 
 
3. Допълнение на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на Общински съвет 

– Варна.  

4.  Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на 
Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото събрание на НСОРБ 
и НАПОС за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.  



5. Допълване на решение № 879-13/15/20.02.2013 г. на Общински съвет 
– Варна. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

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

решение № 900-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна.  
(3) – даване на съгласие за участие на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов 

Марков” Варна ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОП 
„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Правна Комисия” 

относно: 
 
(1) – изменение на Наредбата за организация на движението на 

територията на Община Варна /НОДТОВ/, като вместо „Паркинги и 
Гаражи” ЕАД да се чете Общинско предприятие „Общински паркинги и синя 
зона”. 

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

стопанство” относно: 
 
(1) –  дарение на движими вещи – общинска собственост на „Градски 

транспорт” ЕАД Варна. 
(2) – даване на съгласие за поемане на наема на собственици на 

отчуждени имоти, върху които се изгражда жилищен блок, находящ се гр. 
Варна, бул. „Вл. Варненчик”, бл. 108. 

(3) – продължаване срока за ликвидация на „Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/. 

(4) – даване на предварително съгласие за преминаване на трасе на 
линеен обект на техническата инфраструктура, находящ се на територията на 
Община Варна, землището на с.Каменар. 

(5) –  бракуване на ДМА, собственост на „ДКЦ V – Света Екатерина” 
ЕООД. 

(6) – допълнение на решение № 879-13/15/20.02.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 



(7) – създаване на Работна група с цел проучване възможностите за 
промяна в Приложение № 1 към НОАМЦУТОВ. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от Вр.К „Изработване на 

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

 
(1) – изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
10. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“: 
 
(1) – промяна на решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински 

съвет – Варна. 
 
11. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
 
12. Отпускане на финансови средства за кап. дп. Светлозар Собаджиев 

по предложение на Христо Йонков. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
………… /гражданин/ 
Уважаеми г-жо председател, има предложение, което Вие трябва да 

гласувате. Моля Ви да бъде включено в дневния ред. Вие сега в момента 
правите нарушение. .. Всички точки, които бяха заложени вие ги гласувахте, а 
вашата оставка вие не я гласувате. Не гласувате да влезете … 

 
………… /гражданин/ 
Да госпожо … 
 
………… /гражданин/ 
… като точка в дневния ред. Какво извънредно заседание? Няма 

извънредно заседание. Това е заседанието, защото вие няма да проведете 
друго заседание. Вие няма да проведете заседание. Вие сега в момента се 
готвите за избори, искате да махнете г-н кмета, който ви пречи да проведете 



изборите. ГЕРБ и БСП искате да го отстраните и да си проведете избори на 
воля, както ги правеше Кирил Йорданов. Да си ги манипулирате изборите и 
да си ги спечелите. Вие трябва сега от тази зала да напуснете, тука 
освободени, за да има оставка. Оставка. Оставка.  

 
………… /граждани/ 
Оставка, оставка, оставка … 
 
………… /гражданин/ 
Оставката да бъде включена в дневния ред … 
 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля да се изключат левия и десния микрофон. 
 
………… /гражданин/ 
Много моля за думата по дневния ред, за която поисках по-рано. .. Г-жо 

председател, моля за думата по дневния ред. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Минаваме към първа точка от дневния ред – „Питания и отговори на 

питания“.   
     

 



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
………… /гражданин/ 
Имам питане към дневния ред. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте, г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега, първо искам да призова за малко тишина, защото достатъчно 

слушахме крясъци. Мисля, че тука сме нормални хора, искам да си говорим 
тихо. Искам да си говорим тихо. Второ, това … Това, което искам да призова 
всички в залата в момента е, нарочно изчаках да мине цялата лудница в 
самото начало. Миналата седмица беше 24 април, 98 години от арменския 
геноцид. Тази дата е включена в нашия …  

 
Снежана ДОНЕВА 
Господине, много Ви моля. Пречите на работата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Тази дата е включена в нашия календар с дати, които ние отбелязваме. 

Затова сега ще помоля, както миналата година, както и преди, имаме решение 
на общинския съвет, с което признаваме арменския геноцид, да станем и с 
минута мълчание да почетем жертвите, след което ще си задам въпроса. 
Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Сега в момента ли? Колеги …  
 
/едноминутно мълчание/ 
 
Благодаря на всички колеги.  
Първа точка - „Питания и отговори на питания“. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, по втора точка. Въпросите ми са два. Първият е свързан с една 

жалба, която е подписана от 120 души, жители на ул. „Страцин“ 15. Става 



дума за една незаконна сграда, която липсва на кадастралната карта на Варна 
от 85 г. насам, защото е отчуждена и е предвидена за събаряне. Събарянето не 
се е случило, в резултат на което там вече повече от 24 г. живеят 
самонастанили се хора, които подлагат всички околни жители на улицата, 
които са три блока – 22, 23 и 25. Това е под високите блокове на „Владислав“, 
в близост до мола, над „Максуда“. Тази сграда там освен, че се обитава от 
незаконно самонастанили се хора, в нея има най-различни видове животни, 
коне, каруци, няма никакви хигиенни норми. Хората, които живеят там са 
подали сигнали до абсолютно всички институции и то не от днес, не от вчера. 
Жалбата, която държа в момента и която е последната за сега, е от 19.11.2012 
г. Моят въпрос е, особено във връзка с промените в Закона за устройство на 
територията, които вече императивно задължават общината, в случая при нас 
и районните кметства, да събарят, не РДНСК както беше преди. Кога, много 
прост въпрос, кога тази сграда ще бъде съборена, а самонастанилите се хора 
ще бъдат разкарани от там? 

Втория въпрос е свързан с ремонта на бул. „Сливница“, както е добре 
известно там бяха спрени тролеите, което създава два големи проблема. 
Първият е, че липсва алтернативен превоз естествено, но на пенсионерите 
картите, които са за примерно 82, не се признават за други линии, обходни. 
На второ място учениците, които са в техникумите, от строителния до самите 
основни техникуми, които са в района на пожарната, имат сериозен проблем с 
предвижването. Въпросът ми, има ли въобще някаква мисъл в общинското 
ръководство как да се реши този въпрос, защото ремонта ще трае поне до 
края на учебната година. При всички положения няма да свърши нали до края 
на юни. Така че този въпрос и за учениците и за пенсионерите е много 
сериозен и аз настоявам да се реши максимално бързо. Благодаря.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря на г-н Костадинов. Други .. Заповядайте госпожо. 

Заповядайте.  
 
…………….. /гражданка/ 
Уважаема г-жо председател, към тези питания и всичко, което ви казах 

до тук, искам да помоля по някакъв начин общинския съвет да вземе някакво 
становище, тъй като ние сме подавали не веднъж сигнали. Говорим в същия 
момент за защита на хората. Значи, говоря за този общински приют, от който 
тръгва абсолютно голяма зараза. Нищо не се прави. Всички кучета там може 
да влязат здрави, излизат болни … 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. 
 
…………….. /гражданка/ 
Много ви моля, много е важно. И се разселват в центъра на Варна с 

краста, с гъбички и какво ли не. Тъй като съм координатор на „Хепасист“ и се 
занимавам с хепатита, който е плъзнал абсолютно по циганските махали или 
ромските, както ги наричате. Трябва да ви кажа, че в Каменар е пълно с 
хепатит, да не говорим и за други заболявания. Самите изпражнения на 
животните се изсипват в кофите за боклук, които са фактически отвънка пред 
каменарския приют, тъй като всичко, което е влязло вътре за постройка и за 
ремонт е потънало неизвестно как. Искаме до тук .. достъп до документи, 
достъп до информация не ни се дава. И другото, което е най-интересното, 
общинските съветници моля да ми отговорят, след като имат достъп до 
информация, кога са вземали решение. 1,99 да плащат гражданите за достъп 
до информация на листче и да се разпръскват всеки един въпрос по два – три, 
за да може да се събират безкрайно много пари. Значи, нашата молба на 
неправителствените организации е следната: общинския приют да бъде 
затворен, за да бъде цялостно дезинфекциран и обработен както е редно. Тези 
хора, които до сега не са си гледали работата да бъдат освободени. Всеки, 
който желае да работи там да си подаде документите, CV-та и да се яви на 
конкурс, както му е реда. И там не е место за полицаи и хора, които са 
свързани със свои връзки роднински и си делят абсолютно дори и от 
животните, крадат им дела … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря.  
 
…………….. /гражданка/ 
Там е местно за хора, които трябва да работят и да защитават тоя град. 

Благодаря ви. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви и аз. Ще го имаме предвид и ще го гледа общинския 

съвет. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател. 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Д-р Бояджиев. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Д-р Бояджиев беше преди Вас.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Може ли думата? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, заповядайте. .. Много моля, запазете тишина. Ще прекратя сесията.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето питане …. Моето питане е във връзка с ремонта … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли да запазите тишина, ако обичате, в залата?  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Искаме да чуем питането.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето питане е във връзка с извършен ремонт на ул. „Брегалница“, по 

които излизат колите на спешна помощ. Официално подаден сигнал от 
спешна помощ е, че се разбиват, вече четири от машините са разбити въпреки 
извършения ремонт от община Варна. Мисля, че е крайно време да влезе 
механизма за гаранция на извършените ремонти, за да могат колите които 
оказват, реално спасяват човешки животи да не се разбиват преди да са 
отишли на адрес. Конкретното ми питане е към временно изпълняващия 
длъжността г-н Бозов, да се влезе в механизъм на гаранция на така 
направените строително – ремонтни работи на ул. „Брегалница“, където всеки 
един от нас като мине може да види пет огромни дупки, по които трябва да се 
съобразяват колите карайки на спешен адрес. Благодаря за вниманието.  

 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви, д-р Бояджиев. Станислав. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател, дами и господа общински съветници … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм Ви дала думата. 
 
………… /гражданин/ 
Преди малко това беше кощунство с паметта на момчето, което изгоря. 

Защото той изгоря с искане оставката на Кирил Йорданов и общинските 
съветници, да не забравяме и това …  

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-жо председател, … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли по-силно, че не се чува. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да. Г-жо председател, искам, вземам повод от предложението … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. 
 
Станислав ИВАНОВ 
… и питането на г-н Бояджиев, групата на ГЕРБ преди три месеца 

постави този въпрос. Имаме положително становище на комисията по 
„Транспорт“. Значи това касае целия град. Това не касае само определена 
група от хора. Колите на бърза помощ знаете излизат в еднопосочна улица. И 
това е важно. Отговорът, който получихме от администрацията е, че е обект 
на друго комуникационно решение. Извинявайте много, обаче ако се 
нуждаете от такава животоспасяваща ситуацията и ви се оправдаят, че 
понеже подхода е еднопосочен и не могат да достигнат за 5 мин. до вас, 
тогава как ще се почувствате? Преди три месеца сме сигнализирали за този 
случай заедно с г-жа Рашева. И аз държа наистина, кой ще отговори от 
администрацията не знам, но да има решение. Това касае целия град и всички 
нас. Това са важните решения.  

 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Други питания и отговори на питания? Заповядайте, 

представете се.  
 
………… /гражданин/ 
Много моля, във връзка с подписката, която внесохме. Внесени са 32 

хил. гласа, достатъчни са 15 500, за да може общинския съвет … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли по-силно, не се чува. 
 
………… /гражданин/ 
… днес да вземе отношение и той е длъжен да вземе отношение и да 

гласува какво ще прави по-нататък. Искаме да се проведат, искания 
референдум да се проведе едновременно с местните избори, за да се спестят 
средства на общината и на гражданите. Това е важно да стане днес, да се 
обсъди, да се вземе отношение, да се разгледат нещата, които са внесени 
много отдаван като документи. Няма нищо особено ново в моето 
предложение освен, днес да се извърши следващата стъпка.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Къде сте ги внесли документите?  
 
………… /гражданин/ 
Документите са внесени в район „Приморски“ и са пренесени в район, в 

главна община в деловодството, поради инсценираната бомба в петък. Това се 
знае от целия град. В момента са вече в деловодството на град Варна. Ако ще 
чакате празниците пет дена да минат и тогава да вземате следващите 
действия, това означава да се загуби една седмица. И приближаваме местните 
избори. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли да Ви отговоря? Ще ги пратим в ГРАО за проверка и 

действаме по въпроса.  
 
………… /гражданин/ 
Пратете ги в ГРАО за проверка … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, и действаме по въпроса.  



………… /гражданин/ 
… а междувременно вземете отношение по искането по принцип. Имате 

право да вземете това искане и без подписка, много добре го знаете. Има го в 
Закона за пряко участие на гражданите в местната власт … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, аз и моите колеги не сме виждали подписката какво точно сте 

написали там, какви са въпросите … 
 
………… /гражданин/ 
… много моля общинските съветници … 
 
Снежана ДОНЕВА 
… не сме виждали подписката, какво точно сте написали там, какви са 

въпросите … 
 
………… /гражданин/ 
… по редовния ред през януари, там пише какво е написано … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Много Ви моля, ще го разгледаме. Казах … 
 
………… /гражданин/ 
Искаме да чуем мнението на Общински съвет – Варна по този въпрос …  
 
Снежана ДОНЕВА 
… ще го пратим в ГРАО и ще го разгледаме. 
 
………… /гражданка/ 
Относно подписката за референдума …  
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля .. Кажете.  
 
………… /гражданка/ 
Относно подписката за референдума, от три месеца се върти в медиите. 

Не знам да има гражданин на Варна, който все още да не е запознат с текста 
й. Така че 32 хил. подписа са събрани с желанието на варненци да има 
референдум. Ще кажа само две изречения история. Първото разширяване на 
Морската градина и създаване от Новак, и фактите от последните 10 год., 



които редуцират размера на Морската градина последователно няколко пъти 
под предлог, че и това не е Морска градина, и това не е Морска градина, и 
това не е Морска градина,  и това не е Морска градина. Попитайте първия 
пенсионер, който хванете или най-малкото дете къде е Морската градина, то 
ще ви покаже. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря.  
 
………… /гражданка/ 
И понеже никоя институция не се произнесе за това до къде стига в 

посока морето Морската градина, всяка институция бяга от отговорност и 
прикрива нищожни сделки, дори и главния прокурор, заради това беше 
стигнато до тази подписка. Ще припомня, че миналото лято протеста, който 
беше на кръстовището на трети юли, непосредствено преди сесията на 
Общински съвет, то не беше само за горната част на Морската градина. Той 
беше за цялата Морска градина. Така че молбата, която сме внесли е да 
вземете решение сега за насрочване на извънредна сесия на Общински съвет 
след примерно около две седмици, когато подписката ще е проверена и 
когато ще влезем в сроковете, за да може да се икономисат стотици хиляди 
левове – пари на варненските данъкоплатци, за да се проведе референдума за 
Морската градина, да си … гражданите на Варна … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря.  
 
………… /гражданка/ 
… до къде да е морската и какво да се строи, заедно с кметските избори 

… 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря. Искам само да поясня, че подписката е дошла в 

община Варна в 16:30 ч. в петък, обработва се, казах ви и току що, че ще я 
дадем в ГРАО и ще разгледаме въпроса. Има думата Владимир Тонев, 
общински съветник.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Изключително съм благодарен и благодаря за гражданската 

инициатива, която е проявена по отношение на запазването на Морската 
градина. Искам да ви кажа, че ще направим всичко възможно да натиснем, 



ако мога така да се изразя, в ГРАО да излязат максимално бързо с отговорите. 
На 15 май най-вероятно ще имаме редовна сесия, където това ще може да се 
разгледа и се надявам, както и госпожата каза – да ги съчетаем изборите за 
кмет с гласуването дали да има или няма референдум, и да го разгледаме това 
на 30 юни на Общински съвет. .. 15 май очакваме пак да имаме сесия. До 
тогава, ако ГРАО са приключили ще го гледаме на сесия и ще излезем с 
решение. Благодаря за гражданската инициатива.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте.  
 
………… /гражданин/ 
Ще ме извините много за притеснението. За тази Морска градина и за 

всичко друго. Явно общинските съветници имат някаква голяма далавера там, 
щом не искат да го внесат да го разгледат. Разбирате ли? Или колко да ви го 
обясняваме това нещо? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Каква далавера? Аз ви обяснявам, че в петък е внесено … 
 
………… /гражданин/ 
Явно нещо е платено … 
 
Снежана ДОНЕВА 
… ще го гледаме на следваща сесия … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Току що това ви обясних, господине … 
 
………… /гражданин/ 
… от миналата година става въпрос за тази подписка. От миналата 

година. Всички знаят наистина. Вземете … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Подписката са я внесли на … 
 
………… /гражданин/ 
… наистина истинско отношение. Вие сте хората, които трябва да се 

грижите за тези неща … 
 



Снежана ДОНЕВА 
Казахме ви, на 15 ще … 
 
………… /гражданин/ 
… или някой ви плаща, някой ви плаща сигурно … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Господине, каквото и да говорите има закони. Подписката е внесена в 

петък … 
 
………… /гражданин/ 
… тези закони са ясни. Ние ги знаем тези закони. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Подписката е внесена в петък, днеска сме понеделник. Гарантирам ви, 

че веднага след като ГРАО … 
 
………… /гражданка/ 
… подписката … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм ви дала думата.  
 
Владимир ТОНЕВ 
… и ще го гледаме. 
 
………… /гражданка/ 
… обаче пак взимате проценти … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Изключете десния микрофон. 
 
………… /гражданка/ 
Може ли само?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не може.  
 
………… /гражданка/ 
Само … 



Снежана ДОНЕВА 
Вече достатъчно говорихте, имаме достатъчно точки. Казах ви, че ще 

разгледаме подписката … В петък е внесена в общината. … Вие сте я внесли 
в кметство „Приморски“ и след това е дошла тука. … Преминаваме към 
следващата точка от дневния ред. Втора. … А, извинявай. Добромир 
Радушев. … Заповядай.   

 
Петър РАДУШЕВ 
Уважаема госпожо председател … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Запазете тишина, ако обичате.  
 
Петър РАДУШЕВ 
… уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа общински съветници. 

Възползвам се от правото си да взема думата съгласно последните изменения 
в правилника, който беше гласуван от общинския съвет, като гражданин. 
Казвам Петър Радушев и съм бивш директор на дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“. Това, което ще кажа, ако разбира се 
желаете да ме изслушате, е меко казано шокиращо и потресаващо. Но аз ще 
го изнеса като въпроси, защото такъв е реда и правилника. И ако ми дадете 
думата аз ще споделя пред вас основно, заради интереса на варненци към 
темата, това са неща, които живо вълнуват всички граждани на Варна, всички 
общински съветници, всички хора, които живеят и работят, и учат в този 
град. Въпросите са свързани, тъй като в последната седмица узнах за едни 
изключителни реаниматорски способности на някои определени колеги от 
политическа партия по отношение на проекта за интегрирания градски 
транспорт. … 

 
…………. /граждани/ 
Коя партия? Кажи партията. …. 
 
Петър РАДУШЕВ 
Ами партията е ГЕРБ, вие знаете. …. Сега, аз изобщо не искам да правя 

политически алюзии и изявления. В никой случай. В никой случай. … 
Въпросите са следните. Първо, кой инициира сделката, която не стана 
благодарение на администрацията и основно на мен и на Кирил Йорданов с 
„Транстриумф“, по която има подписан договор и 1,5 млн. неустойка, ако 
арбитражния съд ни осъди, ще бъдат платени от община Варна. Второ, кой 
инициира предварително с благородна цел, доставката на автобусите, пак 



казвам – изключително добра идея е да се доставят рано, при условие, че в 
договора за безвъзмездна финансова помощ има изрична клауза за наличие на 
договор за публична услуга по европейския регламент 1370, между община 
Варна и вътрешния превозвач „Градски транспорт“, който ако не е подписан 
не може да стане доставката на тези автобуси. Т.е. дори и да мине 
обжалването, доставка на автобуси няма да има. Някой го направи с 
предизборна цел, за може преди парламентарните избори юли, когато тогава 
се говореше, да може да отреже лентичките за автобусите, знаейки че в 
договора има такава клауза. Защо такъв договор все още няма и това е третия 
ми въпрос. Кой последните два месеца провали преговорите с европейската 
банка за възстановяване и развитие, чиито параметри бяха гласувани от 
уважаемите общински съветници преди повече от година и договора беше 
пред финализиране за осигуряване при изключително благоприятни условия 
на 13,5 млн. лв., което е процента на съфинансиране на община Варна в този 
проект, съгласно анализа „ползи и разходи“. Защо и кой не допусна, тъй като 
европейската банка предлага техническа помощ, а това вече се случи и в 
София и в Бургас, и те са пет такива договора, не допусна банката да даде 350 
хил. евро безвъзмездна помощ, от които 100 хил. евро за изработване на 
въпросния договор без който не може да стане доставката на автобусите, 150 
хил. евро за изработване на стратегия за паркиране и синя зона, и още 100 
хил. евро за нова транспортна схема. Абсолютно безвъзмездни средства. Без 
този договор не може да бъдат доставени автобусите. Ние го нямаме. Аз имам 
документите и мога да ви кажа, чий подпис стои, тъй като уважаеми господин 
кмет Бозов го е разпоредил за проверка и доклад, и на докладната стои едно 
голямо „не“ на разговорите с европейската банка. А общинския съвет е 
гласувал за този кредит и ние нямаме договор, нямаме и доставка. Четвърто, 
кой разпореди, въпреки моето изрично несъгласие да започне ремонт на 
„Владислав Варненчик“ и защо? .. И защо? .. А аз ще ви кажа ситуацията 
каква беше. Януари месец, януари месец в кабинета на кмета Йорданов, г-н 
Портних, г-н Апостолов, г-н Караденчев и други, те си знаят кои са, 
поставиха въпроса 5 млн. иска да даде правителството за „Владислав“. 
Чудесно. Но защо за „Владислав“? Уважаеми дами и господа, ние имаме 
спечелени 115 млн., от които 32 млн. за градския транспорт за 
инфраструктура. За цялата бърза бус – лента и за цялостна подмяна с 
европейски средства от „Владиславово“ 406 - обръщача, …, „Св. Елена“, 
„Трети март“, надолу по „Ян Хуниади“ … Договора е подписан. Договора  е 
подписан. По „Ян Хуниади“ и надолу по целия „Владислав“ от „Двете кули“. 
От „Двете кули“ та чак до „Мария Луиза“. До Катедралата. Не беше ли по-
удобно питам аз, правителството иска да даде 5 млн. – дайте ги за 
„Сливница“, направете „Сливница“. До година този булевард ще бъде 



оправен със средства. Какъв е проблема обаче? Проблема е, че само с този 
жест благодетелите зачеркнаха 10 млн. лв. от този европейски проект. И това 
не е всичко. Проблема е друг. Проблема е, че това може да окаже влияние 
върху интегрираната система на целия градски транспорт и да не бъде 
признат този разход. А доставката на 70-те автобуса е следствие на и 
единствено на интегрираността, и наличието на бърза бус – лента. Само с 
един жест бяха зачеркнати между 8 и 10 млн. за инфраструктура за цялостно 
преасфалтиране на целия „Владислав“ … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Радушев, изчерпахте времето.  
 
Петър РАДУШЕВ 
60 … 60 км. бордюри, а там имаме да правим и велоалеи. Поставя се 

под съмнение реализацията на целия проект. Защо? За да може да се отрежат 
лентичките на „Владислав“ ли? Не беше ли питам, като варненец, като човек 
към варненци казвам, с което завършвам. Не беше ли по-добре 
правителството да даде 5 млн. за „Сливница“? С общинските средства да се 
оправи „Трети март“, а „Владислав“ да остане за следващата година с 
европейските 10 млн., които са само за това. А сега и проекта под въпрос, а 
изпълнението нямам представа как е. Благодаря ви. А допълнителни 
разяснения по проекта, кой как е реанимирал, какво е реанимирал и какво е 
правил, си запазвам правото да дам в познатата ви до сега форма. Благодаря и 
успешна работа.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Янко Станев. .. Д-р Янко Станев поиска думата.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги и гости. Много трудно е, 

много е трудно от тази трибуна, когато си емоционално зареден да дадеш 
правилна управленска оценка на определени управленски действия. Така 
беше трудно на някои колеги в началото, бивши наши колеги, да се изкажат, 
пребиваване на места и със специален режим, получили явно и трайни 
разбирания или промени в разбиранията, така е трудно и д-р Радушев, мой 
приятел от дълги години. Всичко това е хубаво д-р Радушев, което казвате. 
Има два проблема. Първия, във втората част, за „Владислав“ – няма да падне 
проекта за интегриран градски транспорт и ако искате, понеже съм тука 23 г. 
в тази сграда, елате след 23 месеца да видите дали ще падне. Може да падне 
обаче, ако някой доносничи срещу проекти и срещу дейности на община 



Варна. Ако някой изпраща подвеждаща информация или извършва 
подвеждащи действия, като примерно – ако не е спечелила фирмата, която 
той иска да протестира като замаян пред съответните институции. И тука 
спирам, защото днес сесията не е за махленски разправии. А бих могъл да 
кажа много неща. По различни проекти. И тъй като смятам, че работния орган 
на община Варна за разглеждането на подобни важни въпроси, безспорно със 
съответните комисии, където гражданите също могат да участват и да видят 
дебат. Затова приканвам д-р Радушев на всяка една комисия по 
„Европроекти“, по „Финанси и бюджет“ и всяка една, която засяга, да 
заповядате, лично Ви каня, с документите които притежавате, от другата 
страна администрацията с документите които притежава, от трета страна ние, 
и от четвърта страна гражданите да видят всичко. Благодаря.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Временно изпълняващ длъжността кмет иска думата. … Моля ви се, г-н 

Живков, има думата кмета. … Запазете тишина. … Изключете десния 
микрофон.    

 
Христо БОЗОВ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми общински съветници … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля ви запазете тишина.  
 
Христо БОЗОВ 
… граждани. Позволете ми и аз да взема думата в този знаменателен 

ден, велики понеделник. Да не забравяме, че сме в страстната седмица и в 
страстната седмица повече трябва да се молим, отколкото да даваме израз на 
това, което ни вълнува. Какво ми прави впечатление напоследък и защо ми се 
иска оставката? Защо е тази подписка на Цветница? Знаете, че в понеделник 
Христос влиза в храма и вижда търговците вътре. На тържището и търгуват. 
Виждам, че не всички ме гледате право в очите, както аз ви гледам. … И то 
трима – четирима от вас, не всички. Другите хора, които са се разписали 
освен трима – четирима, според мен са се разписали от партийна дисциплина 
и аз не ги обвинявам за нищо. Но инициаторите, с тях си казахме много неща 
през седмицата. Видях, че през последната .. През последната седмица се 
опитваха да ми окажат натиск в една или друга посока. Но видяха, че това, 
което се опитват няма как да стане. Затова, учудвам се, че две седмици преди 
изборите искат да ме сменят с човек, който ще бъде политически 
пристрастен. … Знаете, че аз поех, поех този ангажимент именно защото 



исках изборите да се проведат честно, справедливо, в града да има ред и 
обществения ред в града е много по-добър, отколкото преди един месец. Не 
го забравяйте това. Инфраструктурните проекти, които трябваше да се 
направят  – „Владислав“ се завърши .. Какъвто и да е бил, по какъвто и .. Аз 
няма да взема отношение по това дали е в проекта или не, защото не съм в 
темата от тогава. Но „Владислав“ се завърши един месец предсрочно. Вчера 
вече е пуснат, а трябваше да е пуснат в края на май. И това е благодарение на 
хората, които са тук и няма да търпя да го обиждате. Защото точно г-н 
Караденчев ходеше всеки ден да наблюдава какво се случва на „Владислав“, 
докато вие се занимавахте с други работи. .. И не ви прави чест с този човек 
да се отнасяте по този начин. Да му искате оставката и след това да идвате 
при мене в кабинета, все едно нищо не е станало. Това ли ви е мъжкото 
поведение? Аз така ли съм се държал с вас? … Затова имайте на предвид, че 
това с което аз се захванах за един месец се случи. Инфраструктурните 
проекти се предвижват и реда в града е по-добър, и ще си отида с чисто 
сърце, с вдигната глава, но това което каза г-н Данов – знаете, че бях обещал 
да не се кандидатирам. Сега, благодарение на вашите действия ме карате в 
тази насока. Ако хората кажат, отивам в тази посока. … Не искам да го 
тълкувате … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Оставете г-н Бозов да приказва, после ще го подкрепите. Оставете го да 

се доизкаже.  
 
Христо БОЗОВ 
Не искам да го тълкувате и като нещо предизборно. Казвам ви какво 

чувствам в момента, и какво исках да дам през този период на града. .. Има 
хора, които тука с мъжко поведение, има хора които гледат как да изпързалят 
някой. Затова всичките ми действия бяха насочени и към, и срещи търговците 
от храма. Проверката в „Инвестиционна политика“ ще излезе съвсем скоро, 
ще видите там какво ще излезе. Но аз ви съветвам – проверете си общинските 
фирми. Какво се случва в „Градски транспорт“, „Ученическо и столово 
хранене“. А не си обръщайте погледа само към администрацията и да 
обещавате, и да убеждавате, че тя не си е вършила работата. Естествено, че 
администрацията е в стрес в този период. Как да работят хората? Постоянно 
се искат оставки, постоянно има натиск. И защо го правите това преди 
изборите? Какъв ви е мотива? Отговорете ми на това. .. Може и да има 
някакви пропуски в администрацията, но това ли е най-важното в този 
период? … Не искам да коментирам за някой друг. Поемам като отговорност 
това, което не се е случило в този период, сигурно и аз съм грешен, няма как, 



но пак казвам – това, което бях обещал, един спокоен град, вече е така. Вие се 
опитвате в момента да обърнете пак положението. Защо? Кому обслужва това 
нещо? Кой има интерес? ... Казах ви, че през този период ще се води една 
спокойна работа, една обикновена работа и това се случи. Нито съм искал да 
се качвам в черния мерцедес, даже съм го обявил да се продава на търг. Нито 
някакви други облаги съм имал през този период. … Не ме интересува това 
нещо. Исках в града …  

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. .. Оставете … 
 
Христо БОЗОВ 
Не може да се направи промяна и прозрачност без всеки в тази седмица 

да си даде сметка за това, какво той е направил. И как се чувства. В края на 
краищата ние сме християни, замислете се и за това, не гледайте само властта 
и келепира.  

 
…………. /граждани/ 
Браво, браво …….. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. … Преминаваме към следваща точка от дневния ред. … Ми 

никой не вдига ръката. … Проект за решение на Общински съвет – Варна. …. 
Ми почивайте. Почивайте, почивайте, няма никакъв проблем. 



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на 

Общински съвет – Варна и избор на временно изпълняващ длъжността кмет 
на община Варна. 

 
Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС, съгл. 

пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г.   
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30  

 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

915-2. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 895-1/16/27.03.2013 г., с 
което е избран Христо Стоянов Бозов, заместник-кмет на община Варна, за 
временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна за срок до полагане 
на клетва от новоизбрания кмет. 

 
Режим на гласуване. … Аврам Тодоров.  
 
…………….. /граждани/ 
Оставка, оставка, оствака …… 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля запазете тишина, общинския съветник Аврам Тодоров иска да се 

изкаже. …. Ела тука отпред. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Няколко изречения, спокойно. Сега, БСП както виждате неучаства на 

тази сесия, което още един път потвърждава нашата позиция за общинския 
съвет. Аз се регистрирах тука, за да мога да участвам в правилника към който 
имам задължение, да гласувам за „Здравеопазване“ и да подкрепя капитан 
Собаджиев. Но по повод на това, което искаме сега на Бозов и неговите 



колеги. БСП не би подкрепило, ако беше в зала, аз ще си кажа моето мнение. 
Как да ви кажа, такива изказвания, такива действия, такова форсиране не 
регистрира мозъчна дейност в някои хора.  

 
…………….. /граждани/ 
Браво, браво …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Митковски. … Моля за тишина. … Моля за тишина в 

залата.   
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, аз се учудвам на факта, 

който сме свидетели днес. От група общински съветници се иска оставката на 
временно изпълняващия длъжността кмет … Моля ви се. … Когото избрахме 
само преди по-малко от месец може би. И то, и то без ясни аргументи. Без 
ясни поставени въпроси защо му се иска тази оставка. Аз съм последния 
човек, който ще тръгне да защитава който и да е от тази администрация, но 
напоследък сме свидетели на някакво странно раздвоение и състояние на духа 
на колегите от ГЕРБ, чиито кмет беше свален преди няколко месеца. Техния 
кмет. Които имат мнозинство в този общински съвет и тази администрация е 
тяхна. Тя не е на някой друг. Те започват да задават въпроси на .., решете си 
въпросите вътрешно партийно колеги. Не вкарвайте общинския съвет във 
вашите проблеми, които станаха проблеми на целия град.  

 
…………….. /граждани/ 
Браво, браво …. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Въпросите и за „Владислав“, въпросите и за синята зона, и за „Градски 

транспорт“, това са вашите проблеми на ГЕРБ, които станаха проблеми на 
целия град. Нашата група няма да участва и няма да подкрепи това 
предложение. Благодаря ви.  

 
…………….. /граждани/ 
Браво, браво …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Костадин Костадинов.  
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Преди две години всички 

общински съветници бяхме убеждавани, че е изключително важно и 
наложително, и задължително „Градски транспорт“ да купи „Транстриумф“, 
защото иначе сделката не можела да се случи. Година и половина по-късно се 
оказа, че за да се случи сделката „Градски транспорт“ не трябва да купува 
„Транстриумф“. Преди шест месеца имаше съкращения в общината и бяха 
съкратени пет дирекции. Тогава всички го подкрепиха това. Миналата 
седмица се оказа, че е било грешка и една дирекция вече се иска да бъде 
възстановена, и най-вероятно ще бъде възстановена. Най-вероятно ще бъдат 
възстановени и другите след това. Преди един месец, даже по-малко от месец 
Христо Бозов беше избран за временно изпълняващ длъжността кмет на 
Варна с овации. Един месец по-късно се оказва, че трябва да бъде сменен. Аз 
така като гледам, сроковете в които мнението се променя стават все по-
кратки. Година и половина, половин година, един месец. Аз не знам сега, ако 
днес Бозов бъде сменен и бъде избран друг, дали ще изкара следващите две 
седмици. .. Което .. Което ме кара да мисля, че или в общината има някаква 
невероятна шизофрения и никой тук не може да защити едно мнение в 
продължение на повече от няколко дена, или чисто и просто Кирил Йорданов 
е бил един невероятен факир, който се е разчеквал като стоножка, угаждайки 
на всички. Нещо, което явно Бозов не може да направи в момента. … Затова, 
някой каза тук в залата, Бозов бил подкрепен единодушно предния път. Не е 
вярно, не беше подкрепен единодушно, имаше колеги които не присъстваха в 
залата. Аз присъствах, но не съм го подкрепил. Не го подкрепих тогава, 
защото беше част от екипа на Кирил Йорданов и след като ние сме изразили 
принципната си позиция, че стария кмет на Варна трябваше да си подаде 
оставката, логично беше да няма как да гласуваме доверие на хората, които са 
в неговия екип. Принципна позиция. Може и да харесваме Бозов, но той беше 
част екипа на Кирил Йорданов. Също толкова принципна позиция сега ще 
защитим и днес, и няма да подкрепим това желание за оставка, защото 
смятаме, че така или иначе когато дойдат изборите ще има нов кмет, а това 
което се иска в момента от кмета и от администрацията е това, което искат 
всички граждани на града – да си върши работата. Защото Варна няма време. 
Благодаря много.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и изказвания?  
 
 
 



Петър РАДУШЕВ 
Г-жо Донева. Провокиран от гражданите. Вие преди малко ми 

зададохте въпроса къде са документите, защо се мълчали. Не съм мълчал. 
Има документи за всичко. Те са адресирани до когото трябва. Но аз се чудя, 
ако в момента се гласува на доц. Бозов оставката и на г-н Караденчев, и на г-
жа Попстефанова, които аз познавам като професионалисти, им се иска също 
оставката, ами то не остана кого да изберете. Остана само един човек, г-н 
Николов. Може, може. Обаче всички документи са били адресирани в 
последните месеци, след оставката на Кирил Йорданов, до него. И още нещо 
– не знам, но мисля че варненци трябва да го знаят и медиите особено. 
Защото това е изключително скандално. Това е просто невероятно. Преди 
няколко седмици беше извикана цялата дирекция при г-н Николов, като 
ресорен по европроектите и беше наредено цялата документация и преписки 
да минават през един определен експерт. Забележете – експерт. Да се 
прескача началник отдела, директора на дирекцията, от тогава аз даже не 
знам кореспонденцията къде е и как отива. И какво е забатачено. … И когато 
възразих ми беше отговорено, че това не го интересува и никакви нормативни 
правила не важат, и ще става това, което се каже с удар по масата. … Това е 
положението. Не знам дали е достойно, но мисля че трябва да се знае от 
всички. .. Свидетели? Цялата ми дирекция беше там. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. 

Единствената причина да се изкажа е посланието, което г-н Бозов отправи 
към залата и аз съм длъжен да кажа моето лично мнение, както и мнението на 
колегите ми. И не смятам, че трябва да си замълча. Не става въпрос за 
дългосрочна оценка на действията на г-н Бозов. Става въпрос за негативна 
оценка на действията на администрацията след неговото избиране, за 
продължаване на тенденции, които бяха отхвърлени както от обществото, 
така и от нас. Няколко .. Ние сме избрали г-н Бозов, аз до ден днешен твърдя, 
че той е един изключителен мениджър. Аз познавам доц. Бозов от 
студентските си години. И продължавам да твърдя, че е изключителен 
мениджър. И продължавам да твърдя, че в стратегически план г-н Бозов е 
добра инвестиция. Но ние бяхме поставени пред едни качествено нови 
условия, да решаваме въпроси в оперативен порядък, много бързо и много 
експресно. Нямаше готовност. Аз ще ви кажа нещо …. Няма защо някой да 
слуша някого, а вас са ви слушали достатъчно. И да крещите и да не крещите, 



файда йок. …. Значи, комисиите продължаваха да работят без достатъчно 
експресна и навременна експертна информация от администрацията. 
Причините са много и най-разнообразни, не е моя работа. Второ, действията 
на самата администрация, тука вече има определени правилни посоки за 
действие, са затруднени както от външната среда, така и от вътрешната среда. 
Така от липсата на нови технологични решения, нови хоризонтални и 
вертикални зависимости на база на които да се извършват решенията. Тука на 
практика за последния месец нищо по отношение на ефективността на 
работата свързана с общинския съвет и предложенията на гражданството, не 
беше свършено. .. И аз мога да кажа, че не общинските съветници 
освобождават г-н Бозов, освобождава го администрацията и то по начина, по 
който не бяха решение въпросите, .. които гражданите и избирателите имаха 
право. … Не се страхувам да бъда овикван, както не се страхувам да бъда 
избиран. Който го е страх от тези неща не става политик. .. А тука в залата 
всички са политици. .. И накрая ще завърша с нещо – наистина е християнско, 
аз съм ортодоксален християнин, защото в ортодоксалното християнство е 
казано също и за това как трябва да простиш и на кого трябва да простиш. .. И 
най-важното, което е че никой тук няма намерение да убива някого, а просто 
правим един административен ход, с който отваряме ново поле и нови 
възможности за развитието на града. .. И тогава … И тогава изказванията на 
моя приятел доктора няма да бъдат след като го освободихме, а ще бъдат 
преди. Така както аз го правя. Тук на това място.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Заповядайте. … Заповядайте.  
 
…………. /гражданин/ 
Ще извинявате господа, аз имам едно странно чувство, че тези 

общински съветници наистина не вършат работа. А бе да вземат един екип от 
един наш висш институт учени, те ще вършат двадесет пъти повече работа от 
тея хора и ще гледат интересите на народа. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. В режим на гласуване сме. … Моля … В процедура на 

гласуване.  
 
…………. /гражданин/ 
Как не ви е срам. Един свестен човек докара бурята на протеста в таз 

община и се наакахте от страх. … Страх ви е, защото на неговия фон вие сте 



хлебарки. .. Един човек, който изслушва народа. Всеки, който отиде при него 
и го слуша. … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. … В процес на гласуване … 
 
…………. /гражданин/ 
… когато искате да воювате, ще бъдете войници …          
 
Снежана ДОНЕВА 
Проблем в системата, ново гласуване.  
 
…………. /гражданин/ 
Бозов е единствения свестен човек тука …. 
 
…………. /граждани/ 
Мафия, мафия, мафия …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Как какво гласуваме? Нали го четох преди малко …  
 
…………. /гражданин/ 
Дами и господа …  
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля да изключите микрофоните. 
 
…………. /гражданин/ 
Само да ви кажа, че преди …. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Гласуваме проекто – решението на Общински съвет – Варна за 

освобождаването на Бозов. … В процес на гласуване. …. Гласуваме проекто – 
решението, което прочетох преди малко. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
…………. /граждани/ 
Мафия, мафия, мафия …. 



Снежана ДОНЕВА 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. … Има кворум.  
 
916-2. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна избира Димитър Тодоров Николов, заместник-
кмет на община Варна, за временно изпълняващ длъжността кмет на община 
Варна за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за кмета на община Варна, считано от 
датата на избора. 

 
Това се отнася и за … Добре, отделно ще го гласуваме. .. Режим на 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Има думата общинския съветник Владо Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
От името на групата „Алианс за Варна“ искам 20 мин. почивка. 

Благодаря ви. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Той поиска … Той трябва да се закълне първо и тогава. 
 
Владимир ТОНЕВ 
А бе може и след почивката.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Той поиска почивка. 
 
…………. /гражданин/ 
Г-жо Донева, като влезете в затвора как ще се обяснявате там? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Защо трябва да вляза в затвора? 
 
…………. /гражданин/ 
Защото вие сте престъпници тука всички.  



Снежана ДОНЕВА 
Така ли? 
 
…………. /гражданин/ 
Така, точно така …  
 
/следва 20 минутна почивка поискана от Владимир Тонев/ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, имаме кворум и можем да започнем работа. 
 
917-2. 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 решение № 
916-2 за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна. 

 
Режим на .. Има ли някакви въпроси? … Има проверка на кворума – 31 

човека са. .. Режим на гласуване.     
 
…………. /гражданин/ 
Г-жо председател, може ли думата? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Има ли някой да не си е включил лаптопа? 
 
Снежана ДОНЕВА 
В момента сме в процес на … 
 
…………. /гражданин/ 
Е не сте тръгнали още.   
 
Снежана ДОНЕВА 
Гласуваме в момента. Ще Ви дам думата.  
 
…………. /гражданин/ 
После искам.  
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Пак някой не си е включил лаптопа. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Има ли колеги, на които лаптопите не работят? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Има, има. Ето Станислав вдига ръката … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Много моля всичките лаптопи да се оправят. … Пак невалидно 

гласуване. … Давам ви пауза да си включите лаптопите, когато сте готови се 
обадете.  

 
…………. /гражданин/ 
Г-жо председател, дайте ми думата, докато имате пауза.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не мога, в момента сме в процес на гласуване. Ще Ви дам думата, 

нямате проблеми.  
 
…………. /гражданин/ 
После ще е късно.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Да му я дам ли? … Готови ли сме всички вече? … Има ли проблеми? 
 
Владимир ТОНЕВ 
А, там има още проблеми. Има ли проблем още? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да? … Готово ли е? … Режим на гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Моля г-н Димитър Николов да заповяда да се закълне.  
 
„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 Димитър Тодоров Николов/ 
 
Така.  
 
…………. /гражданин/ 
Г-жо председател, обещахте ми думата.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Валентин ДАВИДОВ 
Валентин Давидов се казвам. Аз исках преди гласуването новия кмет да 

каже няколко думи за себе си. Вие се познавате помежду си, но сега го моля 
да каже какъв е, защо е, защо се съгласява да бъде кмет, какво ще направи за 
това време. Благодаря ви. 

 
Димитър НИКОЛОВ 
Казвам се Димитър Николов, на 46 г. съм, семеен, с две деца. Дъщеря 

на 11 г. и син на три и половина. По професия съм архитект. 20 год. близо 
имам практика като архитект, от две години съм така да се каже в политиката. 
Влязох на предните избори като общински съветник от политическа партия 
„ГЕРБ“, след което ми беше предложено място като заместник – кмет в 
община Варна. Аз не твърдя, че съм независим, напротив – аз съм 
представител на политическа партия „ГЕРБ“. И като такъв поемам в това не 
особено приятно за никой време и за това кратко време да работя. Благодаря 
за доверието.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, преминаваме към следваща точка трета.  
 
  
  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Допълнение на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на 

Общински съвет – Варна.  
 

Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС,  
съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

918-3. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна допълва свое решение № 895-1/16/27.03.2013г., с текста: „с 
индивидуална основна месечна заплата, определена за кмета на община 
Варна, считано от датата на избора.” 

 
Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 



IV. 
 

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

Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.  

      
Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС,  

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Имате го всички. Някакви въпроси, съображения? Няма. Режим на 

гласуване. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

919-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 
Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД13008621ВН/09.04.2013 год. от Кмета на община Варна с приложен отчет, 
Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г., в размер на 427,00 лв. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 
 
 
 



V. 
 

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

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

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

решение № 900-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна.  
(3) – даване на съгласие за участие на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов 

Марков” Варна ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските 
агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 
    Докл.: Ивайло Митковски – Вр.и.д. Председател на 

ПК „Здравеопазване“ 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, първо предложение от постоянната комисия по 

„Здравеопазване“: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

920-5. 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 23-ма човека. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 

 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 На това заседание няма лица, на които са отложени, на които са 

отказани молби, така че няма негативен списък. Втора точка е поправка на 
фактическа грешка. 

 
921-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 от 

АПК и във връзка с писмо с изх. № РД13006295ВН-001ВН/12.04.2013 г. от 
доц. Христо Бозов – Вр.и.д. Кмет на община Варна, Общински съвет – Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 518 Приложение към 
решение № 900-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

- в т. 518 вместо „Тодорка Божидарова Димитрова, молба вх. № 
РД13000347ВН/07.01.2013 г. – 400 /четиристотин/ лв. за дъщеря й Борислава 
Иванова Димитрова....”.   

- да се чете “Теодора Божидарова Димитрова, молба вх. № 
РД13000347ВН/07.01.2013 г. – 400 /четиристотин/ лв. за дъщеря й Борислава 
Иванова Димитрова....”.   

 
 Снежана ДОНЕВА  
Благодаря. Колеги мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
Третата точка е във връзка с писмо от директора на Многопрофилна 

болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко 
Марков” и във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването за 
участие в Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за закупуване на 
прословутия линеен ускорител. И нашето предложение е следното: 

 
922-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, писмо № ОПР 78-

4.4.13 на Министерството на здравеопазването, писмо с № 
РД13009657ВН/18.04.2013 г. от управителя на Специализирана болница   за 
активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков” 
Варна ЕООД и по предложение от доц. Христо Бозов – Вр.и.д. Кмет на 
община Варна с изх. № РД13009657ВН-001ВН/24.04.2013 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие за участие на Специализирана болница за активно 



лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков” 
Варна ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), компонент 
1 „Комплексни онкологични центрове и специализирани болници за 
онкологични заболявания”, за сумата, налична в резерва на схемата, но не по-
малка от 2,6 млн. лева.  

 
 Снежана ДОНЕВА  
Мнения и съображения колеги? Няма. Гласуването е явно обикновено, 

който е „за”, моля да гласува. .. С таблетите, явно обикновено. .. Поименно 
пак, че няма кой да брои в момента. 

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

предложението се приема. 
 
Благодаря Ви, д-р Митковски.                                            
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря ви колеги. 
 
 Снежана ДОНЕВА  
Следваща точка. 
 
 
 
 



VI. 
 

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

комисия” относно: 
 

(1) – изменение на Наредбата за организация на движението на 
територията на Община Варна /НОДТОВ/, като вместо „Паркинги и 
Гаражи” ЕАД да се чете Общинско предприятие „Общински паркинги и синя 
зона”.                             

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК 

„Правна комисия“ 
 
 Юлияна БОЕВА  
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

923-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на доц. Христо Бозов – Вр.и.д. Кмет на община Варна вх. № 
РД13008524ВН/08.04.2013 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата за 
организация на движението на територията на община Варна /НОДТОВ/, 
като навсякъде вместо „Паркинги и гаражи” ЕАД да се чете Общинско 
предприятие „Общински паркинги и синя зона”.  

 
 Снежана ДОНЕВА  
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 



VII. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
 
(1) – дарение на движими вещи – общинска собственост на „Градски 

транспорт” ЕАД Варна. 
(2) –  даване на съгласие за поемане на наема на собственици на 

отчуждени имоти, върху които се изгражда жилищен блок, находящ се гр. 
Варна, бул. „Вл. Варненчик”, бл. 108. 

(3) – продължаване срока за ликвидация на „Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/. 

(4) – даване на предварително съгласие за преминаване на трасе на 
линеен обект на техническата инфраструктура, находящ се на територията на 
община Варна, землището на с.Каменар. 

(5) – бракуване на ДМА, собственост на „ДКЦ V – Света Екатерина” 
ЕООД. 

(6) – допълнение на решение № 879-13/15/20.02.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(7) – създаване на Работна група с цел проучване възможностите за 
промяна в Приложение № 1 към НОАМЦУТОВ. 

 
                                  Докл.: Валентина Софрониева – 

Председател на ПК „СС“ 

Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, първа точка от дневния ред отпадна както разбрахме, 

тъй като се бяхме разбрали на комисия по „Собственост“. Следващата точка 
е: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
924-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД13006768ВН/21.03.2013 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 



община Варна да дари на „Градски транспорт” ЕАД Варна, следните вещи 
общинска собственост: 

- Товарен автомобил ЗИЛ – 131, номер 224 259, година на производство 
1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 15 000,00 лв. 

- Товарен автомобил ЗИЛ – 157, номер 843 087, година на производство 
1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 15 000,00 лв. 

 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря. Мнения и съображения колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
925-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с № РД12003497ВН-
008ВН/18.03.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да 
заплаща месечен наем в размер до 250 /двеста и петдесет/ лева с включен 
ДДС, за апартамент /съобразно жилищната площ/, за ползваните от лица – 
обезщетени собственици на отчуждени недвижими имоти до 20 /двадесет/ 
броя апартаменти, предназначени за задоволяване на жилищни нужди на 
военнослужещи към Министерството на отбраната. 

Община Варна ще заплаща посочената наемна цена до въвеждане в 
експлоатация на блок 108, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик”, но не повече от края на настоящата календарна година 2013 г. 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на община Варна да 
извърши съответните действия по уреждане на наемните правоотношения с 
Министерството на отбраната, в съответствие с действащото 
законодателство.  

 
Снежана ДОНЕВА  
Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 
Кажете г-н Шиваров. .. Пак ли не работи? 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
926-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от ТЗ, 

във връзка с писмо от ликвидатора на "Стопанска и спомагателна дейност" 
ЕАД /в ликвидация/, с вх. № ОС13000317ВН/13.03.2013 г. и предложение на 
Кмета на община Варна с изх. № ОС13000317ВН-001ВН/21.03.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за продължаване срока за 
ликвидация на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ 
до шест месеца. 

 
Снежана ДОНЕВА  
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
927-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 
решение по т. 13, протокол № 24/20.09.2012 г. на Експертен съвет за обекти 
на инженерната инфраструктура в община Варна, по молба вх. № 
АУ063557ВН-001ВН/01.10.2012 г. от Управителя на „Национална 
Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ” и 
по предложение на Кмета на община Варна № АУ063557ВН-005/02.11.2012 
г., Общински съвет – Варна дава предварително съгласие за преминаване на 
трасе на линеен обект на техническата инфраструктура: ВЛ 110 кV П/СТ 
„ВАРНА СЕВЕР” – П/СТ „КАВАРНА”, представляващ въздушен 
електропровод, по представен проект на етап: „Предварителен проект на 
подробен устройствен парцеларен план”, през общински имоти, находящи се 
на територията на община Варна, землището на с. Каменар, ЕКАТТЕ 35701, 
както следва: 

- ИМОТИ - ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ, на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на 
ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата 
имот Начин на 

трайно 
ползване 

Вид 
територия 

Обща 
площ на 

имота 

Площ заета от 
сервитута на 

ВЛ 

Собственик 

№   дка дка  



000039 Полски път Земеделска 
територия 

3.599 0.154 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000045 Полски път Земеделска 
територия 

12.501 0.494 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000046 Полски път Земеделска 
територия 

31.005 0.395 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000054 Път IV клас Територия на 
транспорта 

107.349 0.281 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000065 Полски път Земеделска 
територия 

1.128 0.105 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000071 Полски път Земеделска 
територия 

4.406 0.224 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000072 Полски път Земеделска 
територия 

4.250 0.082 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000077 Полски път Земеделска 
територия 

0.772 0.077 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000079 Път IV клас Територия на 
транспорта 

27.706 0.576 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000081 Полски път Земеделска 
територия 

64.816 0.409 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000089 Полски път Земеделска 
територия 

0.886 0.201 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000090 Полски път Земеделска 
територия 

8.213 0.200 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000092 Полски път Земеделска 
територия 

5.482 0.116 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000094 Полски път Земеделска 
територия 

2.838 0.054 ОБЩИНА 
ВАРНА 

000131 Път IV клас Територия на 
транспорта 

11.798 0.245 ОБЩИНА 
ВАРНА 

- ИМОТИ - ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ 
имот Начин 

на 
трайно 

ползване 

Вид 
територия 

АОС 
 

Обща 
площ 

на 
имота 

Площ заета 
от 

сервитута 
на ВЛ 

Собственик 

№   № дка дка  
000135 Нива Земеделска 

територия 
5288/30.10. 

2008 г. 
3.853 0.075 ОБЩИНА 

ВАРНА 
031005 Пасище, Земеделска 5294/30.10. 22.406 1.769 ОБЩИНА 



мера територия 2008 г. ВАРНА 
032055 Нива Земеделска 

територия 
5297/30.10. 

2008 г. 
6.742 0.984 ОБЩИНА 

ВАРНА 
 
Това е.  
 
Снежана ДОНЕВА  
Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 21, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 

928-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с писмо 
от д-р Галина Павлова – Управител на „ДКЦ V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД с № ОС13000067ВН/21.01.2013 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат бракувани следните ДМА, собственост на дружеството, а 
именно: 

• В Клинична лаборатория: 
- имунологичен апарат Елайза; 
- коагулометър за изследване на хемостаза; 
- полуавтоматичен хематологичен брояч – 8 параметров; 
- хематологичен анализатор. 

• Във Функционален кабинет: 
- ехограф. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 19, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание … Колеги, това е поправка към минало решение на 

Общински съвет, където трябва да запишем един поземлен имот, който е 
пропуснат в решението. 

 



929-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 879-13/15/20.02.2013 г.,  както следва:  

В т. 34 от решението, отнасяща се до ОДЗ № 3 „Делфинче“, находящо 
се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бул. “Република“ след текста: „Закрит 
басейн № 10135.3511.576.2 със застроена площ 152 кв.м., се добавя текста: 
„Земя  - поземлен имот с идентификатор 10135.3511.576, с площ 3907 
кв.м.;“ 

 
Снежана ДОНЕВА  
Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, давам думата на колегата Петър Липчев. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Не съм обявила гласуването.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Д-р Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, във връзка с проведени многократни срещи с 

граждани, бизнеса и районните кметове, както и по предложение от страна на 
търговците се налага преразглеждане на действащите размери на таксите за 
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 
терени с друго предназначение. Размерът им е определен в Предложение 1 от 
Наредбата, като същите са в сила от 2008 г. До настоящият момент размерът 
на такса тротоари, не е променена. Финансовата криза и занижената 
платежоспособност на населението доведе до намаляване цените за 
предоставянето на този вид услуги в частният сектор. Размерът на някои 
видове такси за ползване на пазари, тържища и панаири вече надвишава 
пазарните стойности за ползване на търговските площи и терени. Други 
причини са ограничените терени за търговия на открито, както и 
организирането им на места с намален пътнико поток и предлагането на 
неатрактивни позиции. С цел подобряването на икономическата среда, 
стимулиране на малкия и средния бизнес в общината, насърчаването на 
конкурентно способността на предлаганите услуги от община Варна и 
подобряване събираемостта на местните приходи се налага промяната на 



наредбата. Във връзка с това на основание чл. 30, ал. 4 от Правилника на 
Общински съвет – Варна, предлагам да се създаде работна група със задача да 
проучи възможностите да внесе предложение за промяна на таксата за 
ползване на панаири, тържища, тротоари и площади, уличните платна и 
терени с друго предназначение, определени в Приложение 1 към Наредбата, в 
състав: петте районни кмета да участват, пет представители на дребния и 
средния бизнес или пет гражданина, трима представители на 
администрацията и пет общински съветника или толкова, колкото желаят да 
участват в тази работна група, като срока, който предлагам да се даде, това е 
до следващото заседание на Общински съвет – Варна, те да излязат с 
предложение конкретно какво да се направи. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря на д-р Липчев. Колеги, мнения и съображения по така 

направеното предложение? Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз подкрепям направеното предложение, мисля че е уместно, но 

считам, че за работната група трябва да бъде така както е направено ще се 
разводни и за следващата сесия няма да имаме готовност. Направо сега да 
упоменем общинските съветници, сега да упоменем и организациите, които 
ще участват в тази група, за да може тука до десет, петнадесет дена максимум 
да реализира групата своята дейност.  

 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря Ви. Д-р Станев и след това Андрей Василев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, първо имам една забележка към 

администрацията, отново отсъства кмета, заместник - кмета, директорите на 
дирекции. Ще помоля следващия път допълнения и изменения в Правилника 
– кмета на община Варна седи по време на сесия до председателя на 
Общински съвет, така както е в големите градове. Второ – ще помоля 
администрацията да си заеме местата в залата. Трето – ние имаме готово 
предложение за промени, допълнения и изменения в Наредбата и те днес са 
готови, но тъй като не са престояли четиринадесет дена на сайта на община 
Варна, а освен това е необходимо по-широк кръг хора да се изкажат, тези 
предложения бяха дадени от, съгласувани от районните кметове, част от 
районните кметове работиха по тях, работихме част общински съветници, 
това е предложението на д-р Липчев още по време на първата или втората 



среща с колегите от гражданските енджота. Така че предлагам това, което 
предложи д-р Липчев да се извърши, но просто тези документи, като проекти 
за решение, да бъдат раздадени на всички енджота, за да може да се работи 
върху конкретни текстове и да не се лутаме във времето. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря и аз. Андрей Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз също съм съгласен с предложението, което направи д-р Липчев, но 

считам, че за да имаме едно конструктивно решение, този срок, който д-р 
Липчев постави е малко неизпълним, предвид на това, че предстоят и 
Великденски празници. Мисля, че трябва да има малко по-разширен дебат, 
иначе подкрепям неговото предложение. … До петнадесети, ако е следващата 
сесия … 

 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря. Предложението на г-н Недков, общинските съветници, 

които ще участват в тази работна група, групите да си излъчат по един, пет 
души, а може и повече каза г-н Липчев. Нали така д-р Липчев? Чакам. .. Да, 
разбрах. .. Предлагам пет души общински съветници, който е „за”, моля да 
гласува.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам Андрей Василев. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Чакай да обява само. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлагам Николай Недков. 
 
Снежана ДОНЕВА  
 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 22, предложението се приема. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Пет общински съветника, първото предложение беше Андрей Василев, 

не чух … Николай Недков второто. .. Вносителя Петър Липчев, Железов и 



Галя Крайчева. Станаха ли пет? .. Моля? .. Иван Луков. Вече са пет, в режим 
на гласуване, който е „за”, моля да гласува. „За”, „против”, както решите. 

 
930-7. На основание чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет – Варна създава работна 
група със задача да проучи възможността и внесе предложение за промяна на 
таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 
платна и терени с друго предназначение, определени в Приложение № 1 към 
НОАМЦУТОВ, във състав: 

- Петте кметове на райони при община Варна; 
- Пет представители на гражданското общество; 
- Трима представители на администрацията на община Варна;  
- Петима общински съветници, както следва: 
1.  Николай Недков Недков. 
2. Петър Николаев Липчев. 
3. Желез Николов Железов. 
4. Галина Димитрова Крайчева-Иванова. 
5. Иван Николов Луков. 
Работната група следва да представи решение на заседание на 

Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Следваща точка.  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Вр.К 

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

 
(1) – изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
Докл.: Аврам Тодоров – Председател на ВрК   

„ИППОДОБСНКВОБА” 
 
Снежана ДОНЕВА  
Заповядайте г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
След две открити заседания с участието на гражданите от Варна, не 

използвам думата протестиращи, и след престой четиринадесет дена на сайта, 
както беше договорено ви предлагам вариант за решение на изменение на 
някои от членовете от временната комисия.  

 
Снежана ДОНЕВА  
Само искам да попитам по отделно ли ще гласуваме членовете или 

общо? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Да, да разбира се, член за член. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Ок. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така. В чл. 11, ал. 1, следното изменение: съществуващия текст 

„Председателският съвет изготвя предложението за дневен ред”, се допълва 
със следния текст: „Заседанията на председателски съвет са открити”. 
Гласували - 7, против – 0, въздържали се – 0. 

 



Снежана ДОНЕВА  
Последно един по един ли гласуваме членовете или заедно? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Ако е юридически издържано, да кажат тука юристите, може и анблок 

да ги гласуваме. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Анблок, добре. .. Кажете г-жо Софрониева? Заповядайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз мисля, че .... 
 
Снежана ДОНЕВА  
Включете десния микрофон. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
… този текст не е издържан, тъй като в ЗМСМА нямаме 

„Председателски съвет“. Ако може този текст да отпадне. 
 
Снежана ДОНЕВА  
Благодаря. А като юрист, какво ще кажете да гласуваме всичко … 
 
…………... /гражданин/ 
… ЗМСМА, пълни глупости … 
 
Снежана ДОНЕВА  
Чети всичко наред. .. Колеги, мнения и съображение по така 

направеното предложение? .. Няма. Г-н Тодоров, продължавайте напред.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Член по член? 
 
Снежана ДОНЕВА  
Всичко.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Анблок? 
 
 



Снежана ДОНЕВА  
Анблок, да. .. Прочетете цялото. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Тогава няма да чета текстовете … 
 
Снежана ДОНЕВА  
А на г-жа Софрониева, отделно ли ще го гласуваме вече него? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Ами да помислим малко … 
 
Снежана ДОНЕВА  
Да кажат юристите. .. Да няма оспорвания после. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Мисля, че е нормално представителите на групите да си внесат 

предложенията, да се обсъдят … 
 
Снежана ДОНЕВА  
Костадин Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, тези предложения, които направихме и които 

всъщност всички членове на комисията вече сигурно ... Колко пъти се 
събирахме? Четири или пет? 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Да, може и пет. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така. И отделно “Правна комисия”, аз лично бях поне на три такива 

заседания. Предлагам да ги гласуваме анблок, защото те са коментирани не на 
една и две комисии, не веднъж а пет пъти, отделно от това всички 
протестиращи от най-различни групи и  фракции бяха там, дали са си 
мнението и всички са се обединили около това. Сега в момента отпадането на 
някой или друго предложение ще доведе до оспорване, после пак отново. 
Нека да не усложняваме процедурата стигнали сме до едно разбирателство... 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Оттегля го г-жа Софрониева предложението. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре. И аз предлагам да гласуваме анблок всички тези предложения, 

след като ги изчете г-н Тодоров ... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И приключваме. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Така ще направим, г-н Костадинов. Андрей Василев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Моето предложение е да не ги четем анблок и да ги гласуваме анблок, а 

всеки член по член така както са изменени, тъй като някой са участвали в тези 
комисии и имат становище, а други не са. В крайна сметка тука гласуваме 
всички общински съветници. Така че това е моето предложение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Подлагам гласуването, предложението на Андрей Василев. Режим на 

гласуване. .. Той предложи да се гледа точка по точка, а не анблок. … 
Момент. Не работи ли? .. Повечето не работят. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против -3; въздържали се – 13, 

предложението не  се приема. 
 
Къде е компютърния специалист от ... Не работят няколко. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Трябва да го прегласуваме това.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Предложението не се приема. Анблок. .. Давай. 
 
 
 



Аврам ТОДОРОВ 
Тези единадесет изменения и две отмяна на членове да ги гласуваме 

анблок. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Давай, предлагай. Предлагай да гласуваме.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. Това, което е 

гледано в комисията заедно с протестиращите отделните седемнадесет 
фракции ли бяха, колко - съгласно приложението. Моля за вашия глас. .. 
Всичко гласуваме анблок, повтарям още веднъж. .. Без никакви изменения. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Как без никакви изменения? 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

931-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Николай Апостолов – Председател на Общински съвет – 
Варна, г-н Костадин Костадинов – общински съветник, г-н Миглен Тодоров – 
общински съветник и на граждани, Общински съвет – Варна изменя 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
както следва: 

 Чл. 11, ал. 1 /изм./ Съществуващия текст „Председателският съвет 
изготвя предложението за дневен ред”, се допълва със следния текст: 
„Заседанията на председателски съвет са открити”. 

 
 Чл. 23, ал. 3 /изм./ Съществуващия текст „Предложения и становища 

от общинската администрация се разглеждат в комисиите само, ако са 
внесени от Кмета на община Варна”, се допълва със следния текст: 
„Граждани и неправителствени организации могат да внасят за разглеждане 
материали в постоянните и временни комисии на Общински съвет – Варна 



директно, без за това да е необходимо съгласуване от Председателя на 
Общинския съвет или Кмета на община Варна. Същите се разглеждат по 
поредността на входиране в деловодството на община Варна”. 

 
Чл. 23, ал. 6 /нова/ Заседанията на комисиите могат да бъдат предавани 

пряко или чрез репортажите по електронните средства за масово 
осведомяване по тяхно искане. 

 
 Чл. 26, ал. 2 /изм./ Съществуващият текст „Дневният ред на комисиите 

и материалите се публикуват на електронната страница на ОбС – Варна и се 
изпращат по електронна поща на членовете на комисията, а при техническа 
неизправност – писмено, не по-късно от два работни дни преди заседанието”, 
се допълва със следния текст „При техническа неизправност, обявление за 
датата и дневния ред на заседанието на комисиите се поставя на видно място 
в сградата на общината”. 

 
Чл. 48 /отм./ 
(1) Заседанията могат да бъдат закрити, когато важни общински 

интереси налагат това.  
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателя 

на Общинския съвет, общинските съветници или кметът.  
(3) Мотивите на вносителя на предложението се обсъждат от 

Общинския съвет и се гласува заседанието да бъде закрито.  
(4) Обсъждането и протокола от закритото заседание са служебна тайна 

и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и 
другите лица, които имат достъп до тях.  

(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично по 
общия ред. 

 
 Чл. 69, ал. 7 /изм./ „Решенията и протоколите от заседанията на 

Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез Интернет на 
web-страницата на община Варна, чрез средствата за масово осведомяване и 
по друг подходящ начин, а решенията и протоколите от заседанията на 
комисиите по чл. 17, ал. 2, се публикуват на официалната интернет страница 
на община Варна от председателя на съответната комисия до 5 дни и не по-
късно от заседанието на Общинския съвет. Оспорването, спирането, отмяната 
или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се 
разгласяват по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в 
Държавен вестник, когато това е предвидено със закон”. 

 



 Чл. 69, ал. 10 /нова/ „Гласуванията на всеки един общински съветник 
по точките от дневния ред на заседанията на Общинския съвет, се довеждат 
до знанието на населението чрез интернет на web страницата на община 
Варна”. 

 
Чл. 73, ал. 4 /нова/ „За всички свои действия, свързани с изпълнение на 

служебните му задължения, общинският съветник носи гражданска и 
наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство на 
Република България”. 

 
Чл. 79, ал. 2 /изм./ „Гражданите могат да присъстват и участват на 

заседанията на Общински съвет и на неговите комисии по ред, определен от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.  

 
Чл. 79, ал. 3 /изм./ „При поискване от страна на граждани след 

легитимиране, те могат да се изказват, да отправят питания, становища и 
предложения от компетентността на Общинския съвет, Кмета или 
Общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да 
получават отговори по тях по време на заседанията на комисиите или 
заседанията на Общински съвет, без да бъде гласувано. Изказванията на 
гражданите са от поставени в залата микрофони и са в рамките на 
регламентираното време за изказвания на общинските съветници по 
съответната точка от дневния ред”. 

 

Чл. 79, ал. 4 /изм./ „Формите на питанията са писмени или устни. 
Устните отговори се дават от съответното длъжностно лице в заседанието, в 
което са поискани, а писмените отговори се предоставят на следващото 
заседание на Общинския съвет”.   

 
Чл. 79, ал. 5 /отм./ 
„Общата продължителност на питанията не може да надвишава 30 

минути за една сесия и същите се явяват точка последна в дневния ред.  
Председателският съвет включва в дневния ред писмените заявки за     
питания, становища и предложения, а председателстващия сесията допуска 
устни такива до изчерпване на 30-те минути”.  

 
Чл. 80, ал. 2 /отм./ 
„Писмени жалби, подадени до Общинския съвет, се разглеждат от ПК 

„Правна комисия” при условия, максимално защитаващи личната сфера на 



жалбоподателя и запазващи достойнството и доброто му име в обществото, 
както и предпазващи от неблагоприятни последици заинтересованите страни. 
Срокът за разглеждане на жалби и изготвяне на отговор е съгласно Закона”. 

 
 Чл. 82, ал. 4 /изм./ „Председателят на Общинския съвет информира 

общинските съветници и гражданите за изпратените от Общинския съвет 
делегации, за включените в тях участници, както и мотивите, критериите за 
това включване, за размера на отпуснатите средства  за командировки, за 
дейностите осъществени от общинските делегати по време на 
командировките, за проведените срещи с чужди делегации или техни 
представители и гости и обсъжданите с тях въпроси от обществено значение”.  

 
Чл. 88, ал. 4 /изм./ „На всички заседания на Общински съвет и 

комисиите по чл. 17, ал. 2, може да се осигури преводач с жестомимичен език 
за хора с нарушен слух, при подадено заявление от гражданите до 
Председателя, не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието”.  

 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 5, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 

 
 
 



IX. 
 
По точка девета от дневния ред:  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“: 
 
(1) – промяна на решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински 

съвет – Варна. 
 

Докл.: Владимир Тонев – Вр.и.д. Председател на  
Вр.К „СОА“ 

 
Владимир ТОНЕВ 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

932-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 1 от ЗМСМА и по предложение на доц. Христо Бозов – Вр. и. д. Кмет на 
община Варна с изх. № РД13009567ВН/17.04.2013 г., Общински съвет – 
Варна изменя свое решение № 422-16/7/16 и 17.05.2012 г., както следва: 

932-9-1. Да се изпише пълното наименование на ОП „ДДД” – Варна, а 
именно ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – Варна” с цел 
поясняване на същинската му дейност. 

932-9-2. Да се приведат в съответствие с НКПД длъжностите: 
- вместо технически ръководител – началник склад; 
- вместо специалист „ДДД” – дезинфектор; 
- вместо биолог – дезинфектор; 
- вместо общ работник – дезинфектор. 
 
Благодаря. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка. 



X. 
 

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

„Култура и духовно развитие“ относно: 

(1) – отпускане на финансови средства на районните кметства на 
територията на община Варна, във връзка с отбелязване на празниците им. 

(2) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на кв. 
„Виница”. 

(3) – именуване на улица, находяща се в с.о. „Ваялар”, гр. Варна. 
(4) – именуване на улици, находящи се в м-ст „Прибой”, гр. Варна. 
(5) – приемане на календар на културните събития на община Варна за 

2013 г. 
 

   Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК “КДР” 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-жо Димова, заповядайте. 
 
Даниела ДИМОВА  
Проекти за решения на Седемнадесетото заседание на Общински съвет 

- Варна от ПК „Култура и духовно развитие“. Точка първа: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
933-10.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер по 1500 
лв. за район „Приморски”, район ”Одесос”, район „Младост”, район „Вл. 
Варненчик” и район „Аспарухово“ във връзка с отбелязване на празника на 
всеки район. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

  
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 27; против - 1; въздържали се – 1; 
отсъстващи - 19, предложението се приема. 

 
Даниела ДИМОВА  
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с докладна 

записка от Кмета на район „Приморски“ с № КДР13000073ПР-
001ВН/08.04.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 1 000 лв. за провеждане на 
празника на кв. „Виница”. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 22, предложението не се приема. 
    
Даниела ДИМОВА  
Точка три: 
 
935-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка 

с докладна записка от Кмета на район „Приморски” с № АГУП13001218ПР-
002ВН/25.03.2013г., Общински съвет – Варна именува улица между о.т. 1249, 
1296, 1295, 1293, 1294, 1292, 1291, 1290, 1297 до 1298, находяща се в с.о. 
„Ваялар”, гр. Варна с наименованието „Добруджанска”. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, когато гласуваме средства са по 26 гласа, предното решение не 

се прие, защото не беше 26 гласа. Извинявам се, грешката е моя. Заповядайте, 
г-н Костадинов. … Не за правилника. В момента сме на „Култура“, г-жо 
Савова. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Една забележка само имам или по-скоро питане към уважаемата г-жа 

председател на комисията .... 
 
Снежана ДОНЕВА 
Къде отидохте на правилника ... 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
… не за първи път вземаме подобно решение, което е за преименуване 

или именуване на улици, а искам да питам правено ли е обществено 
обсъждане питани ли са хората, има ли местен референдум направен в това 
как се казваше “Ваялар” ли? Какво значи това на български, че не можах да 
разбера, защото когато навремето имаше едно такова предложение ... Моля да 
се изслушваме. Когато навремето имаше такова предложение ..... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Запазете тишина, колеги. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
... помните много добре какво беше становището на групата на ГЕРБ, че 

трябва и на тогавашния кмет Кирил Йорданов, че трябва във всеки един такъв 
случай да се питат хората … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Естествено.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… да се знае. Референдум питам аз има ли проведен в това, как му беше 

името, какво значи това на български между другото - “Ваялар”? 
 
Даниела ДИМОВА 
Съжалявам, че в момента не е тук кмета на район “Приморски”, тя е 

тръгнала г-жа Проданова. Всички документи, които бяха необходими 
обръщам ви вниманието върху именуването, а не преименуването бяха 
представени на комисията. Имаме  единодушно решение на комисията. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да добавя обаче, защото не съм доволен от отговора. Първото, 

което е няма разлика между именуване и преименуване, четете закона. 
Второто, което е - няма нищо от това  което аз питах, не случайно питах, 
защото знам. Няма такова нещо. И сега … Няма подписка, моля ви се. .. Това 
което искам да ви кажа е, че за пореден път, защото следващото решение е 
същото - там поне името е българско за местност “Прибой”, за пореден път 
показвате, че нямате воля да бъдете български граждани и българи  в 
собствената си държава, защото ви е страх. Когато Бойко Борисов лично беше 
казал тогава, че няма да позволи нещо подобно вие веднага козирувахте. Така 



че много моля, когато има подобни решения поне да спазвате собствените си 
правила, които вие въведохте. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Костадинов, какво име предлагате Вие. .. Не чух предложение. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Името е хубаво. Аз не казвам нищо. 
 
Даниела ДИМОВА 
Наименованието е добруджанско. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А за “Ваялар” имаше име, за което колегите от ГЕРБ тогава подкрепени 

от всички неодобриха. Е почти от всички. Трима бяхме “за”. Така че това, 
което аз казвам е за процедурата. Иначе името на улицата „Добруджанска“, 
естествено аз ще го подкрепя. Само че, когато се измисля една процедура, за 
да се спъне едно решение в един конкретен случай, в следващия също 
толкова конкретен случай се оказва, че тази процедура вече не е нужна. Което 
показва за пореден път как се работи в община Варна. В единия случай може, 
в другия случай не може.    

 
Снежана Донева 
Благодаря. Други мнения и съображения? Заповядайте, д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз само да уточня, че не бяха само трима „против“ това решение, както 

и още едно уточнение, че първоначално ГЕРБ се съгласиха да сменяме 
имената, пък после нали нещо стана и не се съгласиха. Но аз пък аз съм 
против политическото говорене, днеска е много така деятелна сесията, хубаво 
е, че имаме нов временно изпълняващ длъжността, в края на краищата 
колкото и да ми е жалко аз също имах някакви скрупули за промяната, но го 
направих за да работи града. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз. Друг имаше ли? .. Минаваме към режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Даниела ДИМОВА 
Точка четири: 
 

936-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от Кмета на район „Аспарухово” с № РД13010332АС-
001ВН/24.04.2013г., Общински съвет – Варна именува улици находящи се в 
м. „Прибой”, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и предложения по така направеното предложение? Няма. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
И точка пет: 
 
937-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна приема Календар на културните събития на община Варна за 
2013 г. в рамките на приложение № 24 „Международни и местни културни 
прояви” от Бюджета на община Варна за 2013 г., съгласно приложение към  
настоящото решение. 

Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на настоящото решение и да осъществи контрол 
върху изразходваните средства. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Процес на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 1; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Моля, заповядай. Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
………………… 
Даниела ДИМОВА 
Аз благодаря на колежката Софрониева. Апелирам към същото, тъй 

като в случая става въпрос не само за празника на квартал “Виница”, но и за 



отбелязване на храмовия празник  “Свети Атанасий”, така че точно в 
днешния ден ...  

 
Снежана ДОНЕВА 
Значи г-жа Софрониева … 
 
Даниела ДИМОВА 
… на Велики понеделник. … Така. В „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности“. Градски празници на дирекция “Култура”. .. Градски 
празници. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Искам на микрофона да кажа, предложението на г-жа Софрониева да 

прегласуваме още веднъж за “Виница”, който е “за”, моля да гласува.  
 
Даниела ДИМОВА 
За отпускане на 1 000 лева. 
 
Снежана ДОНЕВА 
За предложението на г-жа “Софрониева” да прегласуваме. 
 
933-10.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер по 1500 
лв. за район „Приморски”, район ”Одесос”, район „Младост”, район „Вл. 
Варненчик” и район „Аспарухово“ във връзка с отбелязване на празника на 
всеки район. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 20, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Добре. Благодаря. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Преминаваме към следваща точка.  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред:  
 ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет 
– Варна. 
 

                           Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС, 
съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Промени в съставите на постоянните и временни комисии, тъй като 

няма към точка разни. … Моля? .. Има ли? Извинявайте, не видях. … Ако е за 
искането г-н Тодоров ,аз ще го прочета. 

 
Миглен Тодоров 
Аз ще Ви помоля да го прочетете, а излязох на микрофон за да направя 

и директно предложение - предлагам на колегите да изберем за член на 
комисия “ПРКИ” колегата Андрей Василев, както и всички  други от тук 
присъстващите, които изявят желание. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. Благодаря. 
“До председателя на Общински съвет – Варна, искане от Миглен 

Тодоров, Общински съветник при Общински съвет – Варна, Председател на 
Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
Уважаема г-жо председател, в качеството на председател на Комисия по 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински 
съвет – Варна предлагам да бъде попълнен състава на комисията с поне един 
член от настоящите общински съветници, поради следното: 

Във връзка с подадените оставки от общинските съветници Дилбер 
Ваейсалова и Цветелина Тънмазова, които бяха членове на комисията, 
комисията остана в състав от двама членове. Поради това комисията не може 
да заседава и да взема решения по въпроси от нейната компетентност. Поради 
горното Ви моля, на предстоящата сесия на 30.04.2013 г. на Общински съвет 
– Варна, да включите допълнителна точка: Промени в съставите на ПК и ВрК 
към Общински съвет – Варна, в която да предложите попълване на състава на 
Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при 
Общински съвет – Варна, чрез избор на поне един член – общински съветник, 
който изяви желание или който Вие определите.” 



Миглен Тодоров предложи Андрей Василев. Други предложения имали 
ли? .. Да, слушам. .. Добре. Чакам. Не съм подложила на гласуване. Спокойно. 
… От всички групи има предложения. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз предлагам от името на нашата група г-н Христо Атанасов, юрист с 

възможности. Не е хубаво от една група да има по един двама човека. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Групата на ГЕРБ. … Други предложения? … Моля? ..  

Пламен Георгиев. .. Г-н Тодоров доволен ли сте от състава на комисията? … 
Колко човека станаха? … Режим на гласуване. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

938-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси, Общински съвет – Варна решава общинските 
съветници: Андрей Николаев Василев, Христо Атанасов Атанасов, Тодор 
Иванов Балабанов и Пламен Иванов Георгиев да бъдат членове на 
Постоянна комисия “Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”. 

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

предложението се приема. 
 
Имаме две преписки още и свършваме. В точка разни приехме ....  
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
... промени във временните и постоянни комисии. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Чакайте, че не чувам нищо. Много ви моля. 



Жельо АЛЕКСИЕВ 
Моля да бъде освободен от ПК “БКД” и да бъда приет в ПК 

“Образование и наука”. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, режим на гласуване. Който е съгласен с предложението на 

колегата, моля да гласува, тъй като няма кой да брои трябва да на таблетите. 
… Други промени има ли? Няма. 

 
939-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Благоустройство и 
комунални дейности” общинският съветник Жельо Петров Алексиев. 

939-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Жельо Петров 
Алексиев да бъде член на ПК “Образование”. 

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

предложението се приема. 
 
Молба от Инициативен комитет в подкрепа на Светлозар Собаджиев – 

български капитан, задържан на 29.03.2011 г. в Панама. „Моля, да бъде 
отпусната финансова помощ за правната защита на к.дп. Светлозар 
Собаджиев, гражданин на гр. Варна, за неговата правна защита. Адвокатският 
хонорар е на стойност 40 000 USD, който семейството и приятелите на 
капитана не са в състояние да осигурят в пълния му размер. С уважение: 
Христо Йонков, член на Инициативен комитет в подкрепа на Светлозар 
Собаджиев“. 

Моля за вашето мнение и становище. .. Заповядайте г-н Станев. .. Ще го 
оправим след това. .. По въпроса за капитан Собаджиев. .. Да. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател. Ние можеме да гласуваме само да вземеме 

решение да отпуснем помощ. Нито знаеме колко, нито какви пари, а освен 
това трябва да мине през финансовия регулатор на общината, най-малко през 



СФУК-а, за да видиме от коя сметка ще ги вземеме.Така че днеска, за да не 
бъде забравено пак и да ни представят някои експертно мнение отсъстващите 
тука на тези редове нали,  не там горе нали, тука на долните редове. Затова 
смятам, че ние би трябва да вземем принципно решение днеска и в рамките 
на 10 дена да везем решение на комисията за отпускане на помощта, което ще 
бъде достатъчен акт за конкретната помощ. Значи не знам, какво е искането, 
колко точно средства са необходими. Другото, което предлагам успоредно с 
това е да се създаде набирателна сметка. Нашата група обявява дарение от 
1 000 лева в набирателната сметка в помощ на капитан Собаджиев. Струва си 
да направим това. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Иван ВАСИЛЕВ 
Това беше и част от призива ни – Иван Василев се казвам, извинявайте. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Благодаря. 
 
Иван ВАСИЛЕВ 
Част от призива ни беше да се обърнем към всички представители на 

групи, партии, които заседават в Общински съвет, тъй като знаем че 
Общински съвет няма как в момента да реши някаква сума и да гласува, и да 
я приеме, и тя да стигне навреме. Идеята на тази точка да настояваме да се 
вкара е да се обърнем  към тези хора персонално да помогнат, чрез партиите 
си, чрез групите си, който както може. Нямаме достатъчно време. Една от  
представените групи вече е поела ангажимент за доста сериозна сума, без да я 
споменаваме коя е. Това е нашата идея. Моля, помогнете няма време. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Колеги, имате думата. 
 
………… /гражданин/ 
Благодаря Ви, г-н Станев. Времето е наистина много кратко, на  28 май 

е делото и не разполагаме с десет дена за съжаление. И вече има набирателни 
сметки, ще ... 

 



Снежана ДОНЕВА 
Оставете набирателнага сметка, може колегите да не искат да афишират 

и да постъпят пари по сметката. Дайте я, ние ще я предедам. 
 
………… /гражданин/ 
Да, ще Ви я предадем. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други колеги искат ли думата по този въпрос? Не. Така, 

следващото. … Слушам. … Групата на ГЕРБ с 1 000 лева също. … Така, 
следващата преписка е относно - няма да ви чета до кого е написана. .. Много 
ви моля, последно само. .. Извинявайте. Г-н Станев искахте някаква промяна 
в комисията.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, колеги. Комисията по “ОВОС” няма 

председател, поради и затова ние имахме предложение, и понеже днеска 
никой не предлага нищо ние също предложихме г-н Христо Атанасов за 
председател на комисията по “ОВОС”. Аргументите ми са в много посоки, но 
най-сериозния аргумент е, че г-н Атанасов се занимава с този профил на 
дейности, юрист е по образование, има икономически познания, а най-
важното в нашата група той отговаря за сектор “Екология” и за всички 
процедури, които движат това. Бихме желали да бъдем подкрепени, ние не 
обичаме да ръководим комисии много, но в случая смятаме, че можем да 
поемем тази отговорност. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Да бъдете полезни. Други предложения има ли? Няма. Преминаваме в 

режим на гласуване. 
 
940-11. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на Вр.К “Опазване и възпроизводство 
на околната среда” Христо Атанасов Атанасов. 

 
 



Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 1, 
предложението се приема. 

 
Честито на г-н Атанасов.  
Така. И последно. .. Само ще ви го прочета, вие ще кажете какво 

решение можем да вземеме, относно сградата в която се помещава Общински 
детски комплекс – Варна, гласували сме го към точка разни и трябва да ви 
запозная. 

„Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Бозов. Общинският детски 
комплекс – Варна е единственото в града извънучилищно педагогическо 
учреждение за пълноценно оползотворяване на свободното време на деца и 
ученици, което предлага безплатно обучение в 25 школи в направленията 
“Наука”, “Изкуство”, “Спорт”. Атрактивните дейности, които ОДК – Варна 
развива, са съобразени с приоритетите на националната и общинска политика 
в областта на образованието. Чрез тях се удовлетворяват специфични 
интереси и потребности на децата и учениците в предпочитана от тях 
културно-образователна област, като им се предоставя свобода и 
самостоятелност при избора на заниманията и формите, извън 
задължителното учебно време. Стимулира се творческото, духовното, 
културното, нравственото, професионалното, физическото и личностното 
развитие на подрастващите. 

В момента школите от ОДК обучават над 3 000 деца и ученици. Наред с 
всичко положително, което се случва в ОДК, те имат огромен проблем със 
сградата, в която се помещават. Една трета от сградата и двора на ОДК е 
реституирана, и е собственост на частни лица. Освобождаването на единия 
етаж от сградата е поставил работата в Детския комплекс пред огромни 
трудности. Школите са пръснати в различни бази – в Младежкия дом, на ул. 
“Петко Каравелов” /адресът е на ул. “Пушкин”/, а администрацията е в 
сградата на ул. “Цариброд” 48. Представите си родители, тичащи  между 
сградата на ОДК и Младежкия дом четири пъти седмично. В момента 
репетиционните зали в Младежкия дом са предоставени и на частни фирми за 
ползване под наем, а големи зали са заети с администрация. Ние знаем, че 
има проект за общежитията, което е неудачно решение, поради 
отдалечеността от центъра. 

Нашето предложение е: вместо да се продава сградата на ул. “Пушкин” 
№ 7, която е предоставена на ОДК, да се размени ползването на базите. 
Младежкия дом изцяло да се предостави на ОДК. Те съвместяват 
посещенията в репетиционните зали заедно с частните школи по график. 
Сградата на ул. “Пушкин” № 7 да се предостави на администрацията, която в 
момента е в Младежкия дом. 



Това е най-простото решение на проблема със сградата. Дори не 
изисква решение на Общинския съвет, а само заповед на кмета. Друг вариант 
е ОДК да бъде поместен в Ученическа поликлиника, която има и физкултурен 
салон. През 2013 г. ОДК – Варна ще празнува 20-годишен юбилей, а 
събитията, планирани за 60-годишнината от организираната извънучилищна 
работа с деца във Варна вече се реализира от екипа на ОДК и инициативен 
комитет от общественици и деятели, посветили живата и труда си на 
варненските деца. Подкрепени сме от неформалните граждански групи на 
Варна, неправителствени организации и родители. Настояваме тези 
предложения и въпросът със сградата на ОДК – Варна да бъдат разгледани на 
предстоящите заседания на горепосочените комисии и на предстоящата сесия 
на Общински съвет. Очакваме позитивно разрешаване на проблема със 
сградата, което е в интерес на децата, родителите и екипа на Общински 
детски комплекс. С уважение - Мирослав Маринов. С подкрепата на: 
“Обединени Варненци за Варна”, Неформална група “Варна действа”, Мото 
клуб “Музикантите”, сдружение “Нов живот”, Варненци за Варна, 
обществена група “Подкрепа за кап. Собаджиев”, “Шумен за децата ни”, 
“Зелена Варна”, СНЦ “Варненски майки”, отворен обществен съвет.“ 

Валя Софрониева, заповядай. … На микрофона ако обичаш, че не се 
чува за запис. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Искам да ви уведомя всички, че това предложение и тази жалба от тези 

много граждани влезе в комисията по “Собственост и стопанство”. На 
последната комисия мигновено направих проверка на господина и съм му 
дала отговор, тя веднага е изпратена за проверка и становище от 
администрацията. Комисията по “Собственост” и общинския съвет преди да 
получи необходимите документи и да видим за какво става въпрос, не можем 
да се произнесем. Аз  ви отговорих. Веднага съм го изпратила без да знаете ... 

 
Снежана ДОНЕВА 
Изчакайте малко. 
 
Валентина Софрониева 
… и без да зная, че ще го искате това нещо персонално вие. Като всяка 

една преписка, която влезе в комисията тя веднага се изпраща, защото ние не 
можем без становище на администрацията. 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. … Владо Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, проблема с Общинския детски комплекс трябва да се реши. 

Предложил е господина два варианта и двата са приемливи. Предлагам да 
везем следното решение, да задължим кмета на община Варна, като 
ръководител на администрацията да даде вариант за решение, който ние да 
приемем на следващата сесия на 15 май. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
…………. /гражданин/ 
Само нещо да кажа. Аз живея на 20 метра от ученическа поликлиника, 

тя е затворена от месеци, няма нищо и вече се и руши, това е и един от 
вариантите, който е перфектен, а другия е - там са “Младежки дейности и 
спорт” и “Превенции” да отидат на мястото на сегашния Детски комплекс, а 
Детския комплекс да отиде на тяхното място и веднага се решава въпроса. 
Четири години се отлагат проблемите на 3 000 деца  и техните семейства. 
Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колежката Ви обясни, че преписката е пратена в администрацията и 

трябва да получим тяхното мнение и ще се гласува. Да гласуваме 
предложението на Владо Тонев. … Режим на гласуване. … На Владо Тонев 
предложението гласуваме. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Закривам днешното пленарно заседание. 
 
……………. /гражданин/ 
Искам думата по точка „Разни“.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. 
 



……………. /гражданин/ 
Недейте бързайте да закривате. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не ми викайте така. Както виждате на всеки обръщам внимание. Не ми 

викайте така и не ми махайте с ръка. Много Ви моля. 

 
……………. /гражданин/ 
Как да махам? С крак ли? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Спокойно. Дала съм Ви думата 
 
Максим ПЕТКОВ 
Благодаря Ви. За протокола Максим Петков – председател на 

Националния съюз на превозвачите. Нещо което мина през две комисии, 
говорим за дирекция “Транспорт” и което г-н Тонев трябваше да входира за 
решение по принцип днес, доколкото разбирам го е оттеглил. Не им е ясно, 
мина през дирекция по “Транспорта”, мина през експертна група … Момент. 
.. Не мога да разбера дали наистина общинските съветници  си дават сметка в 
какво време живеят, само ще Ви кажа дори по време на война транспорта не 
спира. Нищо не ми дава гаранция, че на 15 май ще има Общински съвет, 
нищо не ни дава гаранция или там когато е, ще имаме кмет, дали г-н Николов 
ще бъде кмет. Днеска трябваше да гласуваме това решение по принцип. 
Питам г-н Тонев председател на комисията по “Структури и общинска 
администрация” защо така се получи. Благодаря. 

 
Снежана Донева 
Ще Ви отговори г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Обяснявам Ви веднага. Вие също бяхте на комисията, коментираше се, 

че ако днеска имаме вече предложение на администрацията, защото то трябва 
да го има, ние щяхме да го гласуваме. Предложение на администрацията не е 
пристигнало и до момента. Благодаря Ви. 

 
Максим ПЕТКОВ 
Разбрах. Благодаря Ви. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Моля.  
 
Поради изчерпване на дневния ред, се закрива работата на 

Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.  
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