
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 19 
 

Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на председателстващия Общински съвет – Варна Владимир 

Велчев Тонев съгласно решение на Общински съвет – Варна № 955 -

1(19)/04.06.2013 г., се проведе на 04.06.2013 г. (вторник) от 09:00 часа до 

13:45 часа. 

  

В присъствения списък има положени 28 подписа на общински 

съветника, неположили подпис в присъствения списък са: 

 

Аврам ТОДОРОВ 

Благомира АЛЕКСАНДРОВА 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Йорданка ЮНАКОВА 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Лидия ПЕТКОВА 

Миглен ТОДОРОВ 

Николай СТОЯНОВ 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Николай НЕДКОВ 

Николай ДЖАГАРОВ  

Огнян КЪЧЕВ 

Петър ТОДОРОВ 

Петър ЛИПЧЕВ 

Пламен НАЧКОВ 

Светлана ТАКЕВА 

Тодор МУТАФОВ 

Христо АТАНАСОВ 

 

Веселина САВОВА 

…. така че, ако обичате г-н Тонев или г-н Станев, или г-жо Донева, 

някой да го направи това.  

 

 



Светлана ТАКЕВА 

Уважаеми колеги, подобен фарс едва ли някой е очаквал. Това според 

мен е поредното доказателство, че общинския съвет, трябва да влезе в 

предсрочни избори за нов Общински съвет. Този фарс и този театър, който 

разигравате в последните два – три месеца е наистина някакво безобразие. Не 

може да си играем на свикване на извънредна сесия, тичаме като цветарки, 

събираме подписи, след което чакаме час и половина – два, за да извикаме 

някой по телефона, да докараме със самолет или с не знам с какво. Така че 

групата на „БСП“ в този фарс няма да участва. Пожелаваме ви хубав ден.  

 

Иван ЛУКОВ 

А вие регистрирахте ли се? 

 

Владимир ТОНЕВ 

Групата на „БСП“ в този фарс … 

 

Иван ЛУКОВ 

Само искаме да попитаме, вие регистрирахте ли се, като дойдохте и 

вземате така думата?  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаема г-це Такева, 35 души съветници в залата, а пък 25 

регистрирани. Тоя трик го научихме наскоро в парламента. Вие не се 

регистрирате и не искате да работите. Сега кажете пред цяла Варна, че 

нерегистрацията е формула, по която изразявате неготовност да работите по 

въпросите, под които сте се подписали, че трябва да бъдат решавани. Дали 

днеска, дали утре, защото в тази сесия има отчет на бюджета; има отчет за 

годишния план с дати 15 юни и 31 март; има около 14 други финансови 

въпроса за проекти, които касаят над 100 млн. за община Варна и са 

оперативно текущи въпроси, които трябва да бъдат решавани; съществуват в 

тази сесия въпроси и от социално естество. Аз не разбирам, ако има 

политически въпрос за решаване, на който човек има негативен отговор той 

спокойно може да стане и да каже – аз не участвам в гласуването по този 

въпрос. Не съм съгласен с тази формула или с този кандидат, и не участвам. 

Но по другите въпроси не знам защо не се участва. И затова мисля, че г-н 

Аврам Тодоров изведе групата без да каже нищо умно. Г-ца Такева, лекичко 

да кажа, наруши храбростта на БСП да излезе от сесия. Затова сега, аз 

примерно декларирам, че имам търпението да стоя тука и три дена, докато 

дойдат хора, които искат да се приемат тези въпроси, които касаят варненци. 

Мога да стоя и три дена, и четири, и пет, и шест, и седем, и осем, и девет, и 



десет дена мога да стоя. Ей тука ще стоя, да видя кои са тез които няма да 

стоят.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги … Дори и след излизането на БСП в залата има значително 

повече от 25 човека, които са се подписали. Призовавам колегите, които не са 

се подписали и които нямат желание да бойкотират работата на общинския 

съвет да се подпишат, за да можем да работим. Ако, както излезе в кулоарите, 

някой от тях не се подписват поради това, че има точки в „Собственост“, 

които ги притесняват по един или по друг начин, гарантирам, че нашата група 

няма да подкрепи тази точка за „Собственост“ и да отпаднат всичките неща за 

„Собственост“. Ако това е притеснението на някои от колегите, да знаят че 

тази точка не подкрепена от нас няма как да влезе в дневния ред. 

Предполагам, че за „Собственост“ и групата на Янко Станев, като говорих с 

него и те ще потвърдят да отпадне, за да няма конфликтност. В тази връзка 

призовавам общинските съветници, които са в залата и не са се регистрирали, 

да се регистрират, за да можем да си проведем сесията. Ако не, ще трябва да 

направим такава, понеже сесията е важна, наложителна, особено точките по 

„Финанси и бюджет“, точките за избор на кмет, оставаме във вакуум без да 

има представляващ, който да подписва за председател на общинския съвет. 

Моето пълномощно, като председател на общинския съвет изтече на 31, аз 

вече не съм председател, не съм представляващ. Никой от тримата заместник 

председатели не е, както не е и някой от общинския съвет. В тази връзка 

много ви моля тези, които са тука и на са се подписали - да се подпишат, ако 

не – трябва да прекратим опита да свикаме сесия, или да седи и да чакаме, 

докато станем 26 човека.  

 

Иван ЛУКОВ 

Владо.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Ако колегите ги притеснява точно точката по „Собственост“, групата на 

политическа партия „ГЕРБ“ ще подкрепи да не влезе тази точка, така че няма 

да гледаме тази точка и ще ви помоля обаче да изкарате на екран всички 

общински съветници колеги, които са се подписали, за да имаме това 

присъствие. Нека да се видят и от медиите нагледно кои са.  

 



Владимир ТОНЕВ 

На екран можем да изкараме само тези, които освен, че са се подписали 

и са си включили и таблетите. А таблетите са включени само на 18 човека, 

имаме 25 подписа. Очевидно някои от колегите, които са се подписали не са 

счели за нужно да си включат таблетите, предвид на това че не сме започнали 

сесията. .. Можем да ги изчетем имената на хората. 

 

Иван ЛУКОВ 

Да ги изчетете, пък колегите да си включат таблетите. Изчетете ги. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Мога да кажа кои бяха в залата и не са се регистрирали, това е групата 

на „БСП“ – бяха всичките в залата, не са се регистрирали; това е експертната 

листа на г-н Джиков, която беше тука, но не са се регистрирали; колегите от 

„Синя Варна утре“ – Костадин Костадинов, г-н Недков; също от групата на 

Липчев, беше тука Бояджиев и той беше тука, и не се регистрирал. Това е по 

памет. Защото предполагам повече ви интересуват тези, които бяха, а не са се 

регистрирали, а не кои са се регистрирали. Благодаря ви. … В присъствения 

списък има положени подписи от: Андрей Василев; Валентина Софрониева; 

Владимир Тонев; Даниела Димова; Желез Железов; Жельо Алексиев; Иван 

Луков; Илия Кафалийски; Лидия Маринова; Людмил Цветков; Мария 

Панайотова - Карапетян; Марио Шиваров; Марица Гърдева; Мартин Бойчев; 

Мехмед Хамза; Пламен Георгиев; Ради Радев; Славчо Славов; Снежана 

Донева; Станислав Иванов; Станислав Димитров; Таня Парушева; Тодор 

Балабанов; Юлияна Боева и Янко Станев. 25 човека. …  

 

……………. /гражданка/ 

Общинари, общинари, ще затриете България.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, имаме кворум. Ще ви помоля да си включите всичките 

лаптопите, за да имаме кворум и по електронния път. 

Откривам заседанието на общинския съвет и давам думата на 

председателката на Общинската избирателна комисия, която ще ни представи 

новия колега общински съветник.  

 

Пламена МАРИНОВА 

Уважаеми дами и господа общински съветници. С решение № 442 от 

27.05.2013 г. ОИК – Варна е приел декларацията за отказ от встъпване в 

правомощията на общинския съветник Петя Тодорова Проданова и на 



основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, чл. 277, ал. 1 

от Изборния кодекс, е обявил за избран следващия в листата на 

парламентарна партия „ГЕРБ“ – Анула Георгиева Рашкова, като издава за 

това необходимото удостоверение.  

Г-жо Рашкова, заповядайте от името на Общинска избирателна 

комисия, успешна работа. 

 

Анула РАШКОВА 

Благодаря. 

             

Владимир ТОНЕВ 

 

„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!“ 

        

/Общинския съветник Анула Георгиева Рашкова полага клетва и 

подписва клетвения лист./  

 

И сега кворума вече е 27. .. Колеги, има включени само 20 лаптопа, ако 

има някаква техническа неизправност или някой не си го носи, ще приемем че 

има техническа неизправност, и ще трябва да правим гласуване без лаптопи. .. 

Много ви моля, включете си всички лаптопите. .. Е ми, аз съм пуснал 

кворума, виждам го колко е. … Колеги, ще пусна едно празно поименно 

гласуване, за да излезе на списък включените таблети и да разберем на кого 

не са включени. .. След 20 секунди ще излезе по таблетите, които са 

включени. .. Но г-н Станев, и Вие трябва да гласувате в таблета си, за да 

стане. … Оказа се, че и този тука имаше проблем. Така че ще го пусна отново. 

… Колеги, продължава да излиза, че само 20 лаптопа са включени, таблета. .. 

Докато не се изравни кворума на подписаните с кворума на таблетите, 

предлагам да гласуваме на ръка. Процедурно. .. Който е „за“ процедурното 

предложение, моля да гласува.    

 

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

предложението се приема. 

 

Приема се да минем на ръчно гласуване до изравняване на кворума от 

таблетите с този на подписалите се.  



Колеги, предлагам на вашето внимание следния дневен ред:  

1. Избор на общински съветник, председателстващ заседанието – аз го 

представлявам в момента, просто защото още не сте ме изгонили.   

2. Упълномощаване на временно изпълняващ функциите Председател 

на Общински съвет – Варна до избора на Председател на общински съвет – 

Варна.  

3. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна. 

4. Упълномощаване представителя на акционера община Варна – 

общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

5. Упълномощаване представителя на акционера община Варна – 

общинския съветник Станислав Иванов, да участва в Общото събрание на 

акционерите на „Общинска банка“ АД. 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и бюджет” 

относно: 

(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите на бюджета на община Варна за 2012 г. 

(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. и Програма за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2013 г. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно – мостово финансиране от 

бюджета на община Варна на допустимите разходи по проект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)”, 

ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”  

(4) – одобряване на недопустими разходи и заемообразно мостово 

финансиране по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на община Варна”, ОП 

„Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект “е-

община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на 

потребителите”, ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на съфинансиране и 

допълнително финансиране в рамките на проектно предложение 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна” по схема “Зелена и достъпна градска среда”, ОП 

“Регионално развитие” 2007 - 2013 г.  



(7) – даване на съгласие за допълнително заемообразно финансиране по 

проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, ОП „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г. 

(8) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на заповед в 

полза на МРРБ и за заемообразно финансиране по проект „Различното 

преживяване - качество, полза и стойност”, ОП „Регионално развитие” 2007 - 

2013 г.  

(9) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Областен информационен център – Варна, изграждане и функциониране”, 

ОП „Техническа помощ”.   

(10) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”, ОП „Околна 

среда 2007 – 2013 г.”. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне на приходи от билети на РИМ 

– Варна на външни музеи и фирми организатори на изложби. 

(12) –  изменение на решение № 922-5/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(13) –  отпускане на финансови средства за провеждане на Регата СКФ 

Блек Сий Тол Шипс.  

(14) – отпускане на финансови средства на „СБОБАЛ – Варна“ ЕООД и 

отмяна на решение № 904-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) –  отпускане на финансови средства на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД.  

(16) – отпускане на финансови средства на Мевгюн Мусамединова 

Чаирова - Михалева. 

(17) – изменения и допълнения в приложение 1 и 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна. 

(18) – разкриване на детска педагогическа стая към ОД на МВР - Варна, 

Пето РУП –  к.к. „Златни пясъци”. 

(19) –  даване на съгласие община Варна за завеждане на иск по съдебен 

ред срещу „В и К” Варна ООД за заплащане на дължим дивидент. 

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

стопанство” относно: 

(1) – прекратяване на правото на ползване върху имот, находящ се в гр. 

Варна, ж.к. „Чайка” блок № 34. 

(2) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Охрана - Варна” 

имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” блок № 34. 



(3) – промяна предназначението на жилища от фонд „Настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за 

продажба“, и вземане на решение за продажбата им. 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални дейности 

и жилищна политика” относно: 

(1) – приемане План на община Варна за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013 – 2014 г.). 

9. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 

Това е дневния ред, който предлагам на вашето внимание и от името на 

нашата група предлагам точка седма, касаеща ПК „Собственост и 

стопанство“, да отпадне от дневния ред. 

Благодаря ви. Имате думата за изказвания и съображения. Заповядайте, 

д-р Цветков.  

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

Уважаеми г-н председател, колеги. Моля спешно да разгледаме една 

помощ за г-жа Калинка Колева Димитрова, поради тежко положение в 

момента, става дума за спешна помощ от 300 лв. Внесено е, вчера се 

занимаваха група общински съветници от „ОВОС“, ние разгледахме, имаме и 

становище. Насочено е от граждани към нас.  

 

Владимир ТОНЕВ 

За какви средства става въпрос? .. 300 лв. .. Това в „Социални“ или в 

„Здравеопазване“? .. Заповядайте, г-жо Крайчева.  

 

Галина КРАЙЧЕВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам становище от 

юристите на общинския съвет относно втора точка, да ни разяснят след като 

председател на общинския съвет е депутат, по закон какви са стъпките.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Добре. Други искания? Заповядайте.  

 

Даниела ДИМОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам в дневния ред 

към точка шест – ПК „Финанси и бюджет“, да бъде добавено за разглеждане 

предложение от Варненска и Великопреславска митрополия относно 

отпускане на финансови средства в размер на 12 хил. лв. по повод 175 години 



от построяването на храм „Св. Атанасий“, за провеждане на храмови 

празници. Благодаря. 

 

Владимир ТОНЕВ 

От къде предлагате да вземем средствата?  

 

Даниела ДИМОВА 

Ами към „Финанси и бюджет“ е адресирано искането от Варненска 

Великопреславска … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Може би от бюджета на културата? 

 

Даниела ДИМОВА 

От бюджета на културата … И ако е цялата сума. Може съветниците да 

преценят, че половината от сумата може да бъде отпусната. .. Така. Може да 

не е 12 хил., да е 6 хил. Предлагам да се включи в дневния ред и да обсъдим, 

когато й дойде времето. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Разбрахме.  

 

Даниела ДИМОВА 

Благодаря. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Други изказвания и предложения? Това е във връзка с това, което каза 

колежката ли? .. Заповядайте.  

 

Свещеник Георги ВЕЛИКОВ 

Позволете ми да се представя, казвам се свещеник Георги Великов, 

председател на църковното настоятелство на новостроящия се храм „Св. 

Прокопий Варненски“. Неколкократно църковното настоятелство сме 

отправяли писма и молба към общинския съвет за подкрепа на новостроящия 

се храм, и обръщам се с молба за помощ към общинския съвет, и във връзка с 

това, че храмът е изграден до ниво, в което не е покрит покрива, не е 

изградена покривна конструкция и спешно се нуждаем от подпомагане за 

изграждане на покрива, за слагане на дограма и за измазване на храма. И 

моля, ако има такава възможност, да се включи към дневния ред да се вземе 

решение за подпомагане на храма. Благодаря ви. 



Владимир ТОНЕВ 

Да, благодаря Ви. Други изказвания и предложения? .. Няма. .. Тъкмо 

щях да кажа адвокат – довереника. Заповядайте, г-н Василев.  

 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Напоследък 

наблюдавам тенденцията на всяка една сесия да се опитват да се прокарат 

помощи, финансиране и т.н. Общинския съвет е един сериозен орган и 

считам, че всяко едно такова предложение трябва да минава през ресорните 

комисии. Моите уважения за всички и на всички, които имат нужда от 

помощ, на никой не сме отказали и няма да откажем, но считам, че реда е 

този. Така че, дайте да престанем с тази порочна практика – на коляно, в 

последния миг, в последния момент, с аргумент колко е спешно и как трябва 

да съжалим този, който има нужда от помощ, да прекратим тази практика. 

Това е моето предложение. Благодаря ви. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Заповядайте, г-н Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Абсолютно съм съгласен с г-н Василев. Има два аспекта въпроса – 

първия е с тежките проекти и с големите финансови регулатори, които се 

налага да гласуваме – там проблема изцяло е в общинската администрация. 

Тя не дава навреме предложенията, които да бъдат разгледани в ресорните 

комисии. По отношение на малките социални проблеми, практиката беше 

въведена от предишните председатели на здравната комисия и на по-

предишните на социалната комисия. Причината е проста – съществуването на 

административния подход към решаването на тия проблеми и липсата на 

ефективни средства кара част от хората всъщност след байрама да им 

помагаме. Аз също съм бил винаги против тези решения и особено съм бил 

против решенията, които стигат едни суми главозамайващи от 3 – 4 хил. лв. 

Не казвам, че те не са правилни и обективни. Но те ставаха тука и се 

предлагаха, някои хора станаха и министри, и според мен заслужено. Но в 

случая става въпрос .. Да, да, точно така е. 17 вида такива предложения съм 

виждал, за различни състояния на духа, а и на телесната общност, общо взето 

казано – болести. Сега, в случая мисля, че аз не мога да преценя, когато не 

съм запознат с някой случай дали трябва или дали не трябва. Затова си мисля, 

че общинския съвет трябва да създаде един орган, който да контролира 

движението на молбите и заявките за помощ, и в съответната комисия да 

бъдат разпределяни според спешността им. Пример, вчера в единадесет часа 



дойде гражданка при мене и аз в един часа вече бях прочел всички 

документи, които бяха по въпросния случай. В два часа бях взел решение, че 

днеска трябва да го вкарам, тук на сесията. В четири часа си отменям 

собственото решение, благодарение на колебанията, на това което става. Но 

какво се получи – администрацията казва, че съветниците не са го решили, 

заради това не е дадено. Ми то не е дадено още в комисията. Андро .. 

Единствената причина да се вкарват тези дребни неща, изключвам някои 

наши залитания по ужким обществено – политически каузи, единствената 

причина е, че тези документи не стигат в нашите комисии на време и ние 

пропускаме сроковете, в които желаем да помогнем на съответните болни или 

социално слаби лица. Това е причината. Няма друга причина.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, дайте първо да си изберем председателстващ на днешното 

заседание на общинския съвет и след това да почнем да говорим по същество.  

…. Трябва да имаме председателстващ първо. ….   

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, имаме зададен въпрос, на който трябва да отговори юрист – 

консулта, от г-жа Крайчева.    

 

Деяна СТЕФАНОВА 

Съгласно чл. 24 от ЗМСМА, общинския съвет избира от своя състав 

председател на съвета. Следователно той е общински съветник и е пръв сред 

равни, сред всички други съветници. След като избрания председател 

Николай Апостолов е с прекратени правомощия след решение на ОИК, 

поради избирането му за народен представител, то той екс леге няма 

качеството на председател на общинския съвет. Съгласно чл. 24, ал. 4 при 

предсрочно прекратяване правомощията на председателя, заседанието на 

съвета се председателства от избран съветник или от заместник председател, 

ако има избран такъв. Т.е. следва да бъде избран председател на общинския 

съвет при постигане на необходимия брой гласове от общинските 

съветниците. Той трябва да бъде общински съветник.  

По отношение втора точка от така предложения, от повече от 1/3 от 

общинските съветници дневен ред е предвидено упълномощаване на лице, 

което да изпълнява функциите на председател на общинския съвет до избора 

на председател. .. Срока е ... Веднага. .. До 14 дни. .. Или на следващо 

заседание. Така са. 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Заповядайте. 

 

Ивайло ВАСИЛЕВ 

Ивайло Василев – „Обединени варненци за Варна“. Тъй като става 

въпрос и г-н Станев каза за орган, мисля че също така трябва да помислите за 

създаване на един орган, който да следи гласуваните от вас средства как се 

разходват по различни проекти. Какво имам предвид ще ви го кажа съвсем 

кратко и точно – става въпрос за бул. „Владислав“, който се финансира с над 

5 млн. лв., както знаете, а в момента всички сме поставени пред една смешна 

ситуация – всеки ден там има едни водоноски, които поливат и задръстват 

движението. При положение, че една поливна система на самия булевард би 

коствала по-малко от 10 хил. лв. Просто никой не си прави труда да мисли за 

тези неща, по няколко часа на ден тази водоноска в момента стои и задръства 

движението. Никой не следи как се изразходват тези пари, по какъв начин и 

да дава съвети, да взима отношение и да проверява за тези неща. Върнахте ни 

няколко десетилетия назад. Благодаря. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви за изказването. .. Други мнения и предложения? .. Колеги, 

предлагам допълнителните неща, които поискахме да влязат в дневния ред да 

ги гласуваме отделно и след това целия дневен ред анблок. 

Предложението да отпадне точка седма от дневния ред, касаещо ПК 

„Собственост и стопанство“. Може и с таблети, по таблетите имаме 26 гласа 

кворум. .. Е ми този, който липсва .. Тогава на ръка. .. Моя? Напротив, 

включен е. Аз виждам на екрана .. Аз съм на буква „В“, тя е преди „Д“. .. 

Колеги, който е съгласен да отпадне точка седма от дневния ред, моля да 

гласува.   

 

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

предложението се приема. 

                

Предложението от г-н Цветков, към точка осем да се добави нова 

подточка, касаеща отпускане на 300 лв. социална помощ. .. Г-н Цветков, 

просто Ви моля – 300 лв. социална помощ не е кой знае какво, но не чух или 

по-скоро забравих, името на лицето и повода, по който й отпускаме помощта. 

.. Калинка Колева Димитрова … 

 

Янко СТАНЕВ 

………………. 



Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви. Който е съгласен въпросната точка да бъде включена в 

дневния ред, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 

 

Предложение от Даниела Димова, към точка шест да се добави 

предложение от Варненска митрополия да й се помогне за организацията през 

лятото, в размер до 12 хил. лв., може да са и по-малко, като средствата да се 

вземат от бюджета на перо „Култура“. Правилно ли разбрах, колежке 

Димова? 

 

Даниела ДИМОВА 

………………… 

 

Владимир ТОНЕВ 

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“. .. 

Извинявайте, какво казахте? .. Колеги, който е съгласен точката да влезе в 

дневния ред за обсъждане и решение, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 23; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме всичките точки, които останаха анблок. 

Който е съгласен с гласуването анблок, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам ви да гласуваме за дневния ред. Който е „за“ дневния 

ред във вида, в който е .. Гласуваме дневния ред. … Е ми, не ми е подадено. 

Предложението беше на .. На „Св. Прокопий“. Нямаше цифра в това 

предложение, какво да гласуваме? .. Принципно решение за отпускане на 

средства. .. Без КСС, без нищо, няма да е работно това предложение. Само 

принципно да го подкрепим, ние ще го подкрепим, но нашето решение на 

Общински съвет според мен трябва да е твърдо, с определена сума. За да 

имаме сумата, трябва да е ясно какво правим с нея. Моля? .. Колеги, можем да 

го предложим за гласуване да влезе в дневния ред и в дневния ред да решим 



какво правим с него. .. Добре. Колеги, който е съгласен да влезе в дневния ред 

и това предложение, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за – 21; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 

    

Който е съгласен да работим по така приетия дневен ред, моля да 

гласува.  

 

Общински съвет – Варна прие следния   

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Избор на общински съветник, председателстващ заседанието. 

 

2. Упълномощаване на временно изпълняващ функциите Председател 

на Общински съвет – Варна до избора на Председател на общински съвет – 

Варна.  

 

3. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна. 

 

4. Упълномощаване представителя на акционера община Варна – 

общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

 

5. Упълномощаване представителя на акционера община Варна – 

общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в Общото 

събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД. 

 

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

бюджет” относно: 

 

(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите на бюджета на община Варна за 2012 г. 

(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. и Програма за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2013 г. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно – мостово финансиране от 

бюджета на община Варна на допустимите разходи по проект „Изграждане 



на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна 

(Аксаково)”, ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”  

(4) – одобряване на недопустими разходи и заемообразно мостово 

финансиране по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на община Варна”, ОП 

„Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект “е-

община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в 

услуга на потребителите”, ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на съфинансиране и 

допълнително финансиране в рамките на проектно предложение 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна” по схема  “Зелена и достъпна градска среда”, ОП 

“Регионално развитие” 2007 - 2013 г.  

(7) – даване на съгласие за допълнително заемообразно финансиране по 

проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, ОП „Регионално 

развитие” 2007 – 2013 г. 

(8) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на заповед в 

полза на МРРБ и за  заемообразно финансиране по проект „Различното 

преживяване - качество, полза и стойност”, ОП „Регионално развитие” 

2007 - 2013 г.  

(9) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Областен информационен център – Варна, изграждане и 

функциониране”, ОП „Техническа помощ”.   

(10) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”, ОП 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне на приходи от билети на 

РИМ – Варна на външни музеи и фирми организатори на изложби. 

(12) – изменение на решение № 922-5/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(13) –  отпускане на финансови средства за провеждане на Регата СКФ 

Блек Сий Тол Шипс.  

(14) – отпускане на финансови средства на „СБОБАЛ – Варна“  ЕООД и 

отмяна на решение № 904-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) – отпускане на финансови средства на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД.  



(16) – отпускане на финансови средства на Мевгюн Мусамединова 

Чаирова - Михалева. 

(17) – изменения и допълнения в приложение 1 и 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна. 

(18) – разкриване на детска педагогическа стая към ОД на МВР - Варна, 

Пето РУП – к.к. „Златни пясъци”. 

(19) –  даване на съгласие община Варна за завеждане на иск по съдебен 

ред срещу „В и К” Варна ООД за заплащане на дължим дивидент. 

(20) –  даване на съгласие за отпускане на финансови средства на храм 

„Св. Атанасий“, гр. Варна. 

(21) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на храм 

„Св. Прокопий Варненски“, гр. Варна. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

 

(1) – приемане План на община Варна за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013 – 2014 г.). 

(2) – отпускане на финансови средства на Калинка Колева 

Димитрова. 

 

8. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 

 

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

предложението се приема. 

 

Каня общинските съветници, които са отвън да влязат в залата. … 

От името на групата „Алианс за Варна“, искам 15 мин. почивка.  

 

Приканвам колегите общински съветници да влязат в залата. 

Поисканата почивка от 15 мин. свърши. …. Колеги, моля да си включите 

лаптопите. Съгласно таблетите има 20 човека в залата, аз ги виждам, че са 

повече на око. …. Продължава да има невключени таблети. …. Колеги, имаме 

вече кворум от 26 човека. Предлагам да продължим. Приехме дневния ред. 

Точка първа от дневния ред. 



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на общински съветник, председателстващ 

заседанието. 

 

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми дами и господа съветници, колеги. Предлагам г-н Тонев. 

Логиката ми е проста – последния човек оторизиран от председателя на 

общинския съвет с последната заповед да върши административната част и да 

бъде пръв сред равни, затова него го предлагам. Това отделна точка ли е от 

оная … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Отделна точка е. След това е упълномощаването.  

 

Янко СТАНЕВ 

Чакай сега. Не ви знам какво сте се разбирали, да предложа и 

следващото, че да не ставам пак. Предлагам последващата точка за 

представляващ до избора на постоянен председател на общинския съвет, 

когато приключите всички политически и юридически дебати, където имам 

мнение кой да бъде председател на Общински съвет и ще го отстоявам 

независимо от всичко. Предлагам също Вие да представлявате общинския 

съвет, за да не бъда нечестен и в двата случая си казвам предложенията. 

Логиката ми е същата, включително и за изпълняващия длъжността на кмета. 

При положение, че нямаме политическа или няма такава политическа воля 

или добронамереност, най-добре да оставяме тези хора, които са били. 

Благодаря.   

 

Владимир ТОНЕВ 

Други мнения, предложения, изказвания? Колеги, караме по дневния 

ред. За избор на общински съветник представляващ заседанието, който е “за“ 

предложението на Янко Станев, моля да гласува на ръка.      

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

955-1. На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

избира общинския съветник Владимир Велчев Тонев за председателстващ 

Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.  

 

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

предложението се приема. 

 

Някой може и да не е гласувал. Кворум има – 26 таблета са включени. 

… Не можем да задължим хората да гласуват. … Колеги, по точка втора от 

дневния ред.  

 

 

 



II. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на временно изпълняващ функциите 

Председател на Общински съвет – Варна до избора на Председател на 

общински съвет – Варна.  

 

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

Владимир ТОНЕВ 

Предложението за решение: 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

956-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна упълномощава общинския съветник Владимир Велчев Тонев за 

временно изпълняващ функциите на Председател на Общински съвет – 

Варна до избора на Председател на Общински съвет – Варна, с всички права, 

произтичащи от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, включително с правата: 

- да свиква и ръководи заседанията на Общински съвет – Варна; 

- да определя заместник председател от избраните, който да 

осъществява дейностите по чл. 10, ал. 2 от Правилника; 

- да разпределя и координира работните материали по дейността на 

общинския съвет между неговите органи според компетентността им. 

 

Това е предложението за решение. Г-н Станев си каза предложението. 

Има ли други предложения? Няма. Колеги, който е „за“ предложението на г-н 

Станев, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Благодаря ви за доверието.  

Следваща точка от дневния ред.  



III. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Варна. 

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, предложението за решение за избор на кмет на община Варна 

се състои от три подточки. Точка първа, трябва да освободим г-н Бозов, 

точка втора – трябва да изберем временно изпълняващия длъжността кмет и 

точка трета – с оглед защита на особено важни държавни и обществени 

интереси, трябва да приемем предварително гласуване и предварително 

изпълнение на решението. Колеги:  

 

На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна освобождава Христо Стоянов Бозов като временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Варна, поради регистрацията му като кандидат 

за кмет на община Варна в частичните местни избори, насрочени за 

30.06.2013 г. и невъзможността на същия да изпълнява ефективно функцията 

на вр. и. д. кмет.  

 

Може и анблок, може и по отделно. .. Възможно ли е? .. Възможно е. .. 

Ще гласуваме за анблок. Колеги, който е съгласен да се гласуват трите точки 

анблок, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

По точка втора от дневния ред - аз ще изчета точката, за да е ясна 

важността и после ще проведем дебати кой да бъде от двамата заместник – 

кметове. 

 

На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира ………………………………., 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, 

поради  регистрацията на кандидат за кмет в частичните местни избори, 

насрочени на 30.06.2013 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на 



община Варна Христо Стоянов Бозов, избран с решение № 895-

1/16/27.03.2013 г., отменено с решение № 915-2/17/29.04.2013 г., обжалвано 

от същия пред Административен съд-Варна и с образувано адм. дело № 

1706/2013 г. по описа на ХХХІІ състав. 

 

И точка трета, за предварителното изпълнение: 

 

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, 

изразяващи се в  необходимостта от спешна подготовка на организацията по 

провеждането на частични местни избори в община Варна, осигуряване 

разплащането с фирми – контрагенти по договори с община Варна, 

своевременното  изготвяне на възлагателни писма  и приемане на обекти по 

обществени поръчки с възложител община Варна, и за упражняване 

ефективен контрол върху цялостната дейност на общинската администрация, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните 

решения № № …………………. 

 

Колеги, имате думата за предложения за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Варна. .. Заповядайте, г-н Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

От името на групата на „ГЕРБ“ предлагам за временно изпълняващ 

длъжността кмет г-н Караденчев, с оглед на това, че е консенсусен вариант и 

искам също така два въпроса към него да отправя преди да бъде разгледано 

това предложение. Какво се случва с ремонта на бул. „Сливница“, също така 

и с проекта за централната градска част – защо са спрени работите по тях. 

Благодаря предварително.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Други предложения и изказвания? Г-н Караденчев, заповядайте на 

микрофона да отговорите на въпроса. .. Е той го пита нещо, за бул. 

„Сливница“.   

 

Богдан КАРАДЕНЧЕВ 

Добър ден на всички. Първо по въпросите. „Сливница“ не е спряна, 

„Сливница“ е поет ангажимент и разпореден от мен, 28-ми трябва да го 

приключим. Тези дни във връзка с дъжда, затова само фрезовахме и малко … 

Правим всичко необходимо качеството, което достигнахме за изпълнението 

на бул. „Владислав Варненчик“ да го достигнем и на „Сливница“. Какви са 



проблемите? Докато бул. „Владислав Варненчик“ качеството е изключително 

при норматив се казва на категория тежка да отидем на 290 мегапаскала, там 

са достигнати 330 до 420. Така трябва да направим и „Сливница“ и затова  

внимаваме с качеството на изпълнението. И защо внимаваме – внимаваме за 

това, че хората казват „защо така правите, „Владислав Варненчик“ го 

направихте както красиво се полага“. Междувпрочем там идва и втора 

лаборатория, понеже имаше критични бележки, че има надлежна равност, 

проблеми. Оценката е отлична, това е на лабораторията, имаме шест точки, 

където има .. Метрите са определени, където имаме проблеми. Що се отнася 

до „Сливница“, неодобряват действията за какво – че там не сменяме 

бордюри, не сменяме никакви ограничения. Ние фактически сменяме 

пътната настилка, както се полага. Профилиране, фрезоване, профилиране, 

нивелиране, биндер и основно, и той отново ще бъде с тези битомат, който 

както се полага цената му е малко по-скъпа – 1480 лв. на тон, но ще бъде 

изпълнена и за сега качеството, което сме направили се очертава да бъде 

добре. Така че датата 28-ми ще бъде изпълнена, месец юни. Не е прекратена 

задачата по центъра и там имаме само един проблем, че преди да почнем 

реалното изпълнение трябва да, така да направим, че повече за години 

напред да не се допуска инфраструктурата подземната да не прави бели … 

Затова ще направим така, че ще работим на етапи и с парите, с които 

разполагаме, защото цифрата, която трябва да гарантираме чрез община 

Варна са 2 800 000 само за подземна инфраструктура. Там всичко от години 

не е предприемано нищо и първо, и така е, няма да ни дадат парите, които са 

по оперативната програма, ако ние не гарантираме качествено изпълнение на 

подземната инфраструктура. Това мога да ви кажа.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви, г-н Караденчев. Други въпроси, мнения? Г-н Луков, 

искате думата ли? Заповядайте. 

 

Иван ЛУКОВ 

Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Ще подкрепим г-н 

Караденчев за временно изпълняващ кмет на община Варна именно поради 

причината, че нашата политическа сила иска да работи конструктивно за 

доброто и развитието на Варна и най-вече на инфраструктурата, и на 

европейските проекти, които по принцип имаме много да усвояваме там. Г-н 

Караденчев току що каза за централната градска част, само че пропусна да 

каже, че комисиите в момента те не работят и нашата подкрепа ще бъде така, 

че да Ви помолим да започнете да работите в тази посока и проектите, които 

в момента са спрени по една или друга причина да им дадем старт на тях, за 



да можем да посрещнем един по-добър град. Да направим един по-добър 

град във Варна. Така също трябва да кажем, за да дълбоководното заустване, 

което се забави, така също трябва да говорим и за проекта за „Интегриран 

градски транспорт“. Именно защото ние, като политическа сила искаме да 

работим конструктивно, именно за това ние ще подкрепим Караденчев, г-н 

Караденчев и пак казвам – с молбата за отпушване на проектите, изработване 

на по-добра атмосфера да има в община Варна. Без оглед на това коя 

политическа сила ще спечели на изборите. Просто искаме Варна да бъде, да 

се развива правилно.    

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви. Г-н Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми дами и господа, работата е проста и като всички прости 

работи най-трудно се върши, защото в повечето от случаите простите неща 

са свързани с фактори, които влияят върху тяхното осъществяване и те се 

наричат задкулисни. В някои случаи се наричат интригантски, в трети случаи 

се наричат с политически квалификации и имена. Ще кажа тези думи, защото 

се чувствам задължен, защото вече няколко месеца участвам в едни неща, 

които не ми харесват и които по принцип не съм, не харесвам, и не мога да 

упражнявам достатъчно позитив в себе си, за да може да се върши работа. 

Участвам обаче с ясното съзнание, че участвам в тях не заради доброто на 

някой на първия ред или на десетия ред, или в тази зала само, а защото 

винаги съм смятал, че трябва да се участва за доброто на града. И винаги съм 

смятал, че това е основно задължение на всеки един човек, дори и когато 

греши, защото всички сме грешни. В случая нещата са много прости, защото 

ние избираме за двадесет и колко дена или за тридесет дена, в зависимост от 

първи и втори тур, изпълняващ длъжността кмет. Ние не можем да искаме от 

изпълняващия длъжността кмет това, което поискахме от предишния 

изпълняващ длъжността, който избрахме в тази зала или от втория 

изпълняващ длъжността, който избрахме също в тази зала. Т.е. това е третия 

човек, който ние възлагаме управленски функции. И тъй като в първите два 

пъти аз не видях някакъв особен тласък на икономическата и социалната 

политика в града, нямам амбицията да поставям пред г-н Караденчев такива 

задачи. Аз се обръщам към г-н Караденчев с простите неща, които знам, че 

той ще направи. Да накара ония сектори в администрацията, които са се 

потопили на дълбочината на подводниците или на съюза на подводничарите, 

да заработят. Да накара ония сектори, които говорят за Европейския съюз 

ама са някъде в последните горички на Лаос и Камбоджа, да заработят. Да 



накараме фирмите, които обслужват община Варна и варненския бизнес за 

повярват, че ние вярваме в тях. Да не им разхождат платежните и да ги карат 

да правят по втора фактура на 30-я ден, защото е изтекъл срока на ДДС-то 

или нещо друго. Да накара г-н Караденчев администрацията да разбере, че 

избраните хора в администрацията са само кмета, а в случая дори и той, 

всички останали са назначаеми. И тъй като и в администрацията има 

потенциал, и в общинския съвет има потенциал, резултата ще бъде един – 

във Варна ще се появят ония настроение, онова мислене в хората, че тия хора 

искат, вършат си работата, не успяват винаги, но я вършат, и ще бъде 

подготвен терен за следващия кмет. А това разберете е много важно. Ние 

имахме кмет, който беше много можещ и знаещ – аз не се колебая да го 

казвам тук и той се казваше Кирил Йорданов. Сега избираме нов кмет, 

мажоритарно, той няма да бъде можещ и знаещ, колкото предишния ни, но се 

надявам, че с енергията, която ще бъде създадена сега в общинската 

администрация, с делата с които ще бъдат изработени, и с това което тука ще 

направим ние Общинския съвет, ще създадем онова голямото. Не дребното, 

дребното го можем всички – цък, цък. Голямото, което ще помогне на града 

да се развива добре. И това са тези простички неща, за които помолих г-н 

Караденчев. Трудно е на хора като мен да си вдигнат ръката и да гласуват за 

последния червен кмет на Варна. Много ми е трудно. И ако вие смятате, че 

ще си замълча тука и ще се скрия – не. Много е трудно и на д-р Цветков, 

много е трудно и на Ради Радев, трудно е на цялата ми група, но ние сме 

дошли тука, за да взимаме решения в трудните моменти, а не в леките. 

Затова се обръщам и към другите групи – няма повече да чакам някой 

съветник да се крие от групата на „ГЕРБ“, от групата на „БСП“, от която и да 

е група. Не. Няма да го чакам да пуши цигари долу и някой да му звъни 

непрекъснато да се връща, за да си изпълни дълга. Който иска го изпълнява, 

който иска – не. Това е посланието от нашата група. Благодаря ви за 

вниманието.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Да позволите и на мен да се изкажа преди да пристъпим към гласуване. 

Обеден съм, че г-н Караденчев е научен, знае как да управлява община. По 

памет той вече е бил един път кмет на община Варна, бил е кмет на район 

„Аспарухово“. Той е достатъчно зрял, за да взема зрели решения. Мисля, че 

няма нужда да учим научения и смятам, че това е добрия избор за града. 

Благодаря ви.  

Колеги, който е съгласен Богдан Борисов Караденчев да бъде временно 

изпълняващия кмет на община Варна до избирането на постоянен такъв, да 

не забравяме, че гласуваме анблок и трите решения, моля да гласува. .. 



Извинявам се за момент, гласуването е поименно, току що ме коригираха. 

Режим на поименно гласуване. .. Можем и с таблетите, но ще ви поканя да ги 

включите, защото два таблета са заспали и с 25 включени таблета няма как 

да проверим. Моля включете си таблетите, ако имаме 27 включени таблета 

ще го проведем по електронен път. .. Имаме 27 включени таблета. Колеги, 

моля чрез електронното гласуване да изразите вота си чрез таблетите. И да 

не забравите и потвърждаване на вота. .. Ми не трябва да допускаме 

таблетите да заспиват. .. Колеги:  

                

Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

957-3. На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава Христо Стоянов Бозов като временно 

изпълняващ длъжността кмет на община Варна, поради регистрацията му 

като кандидат за кмет на община Варна в частичните местни избори, 

насрочени за 30.06.2013 г. и невъзможността на същия да изпълнява 

ефективно функцията на вр. и. д. кмет.  
 
 

 

 

 

958-3. На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира Богдан Борисов Караденчев, 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, поради  регистрацията на кандидат за кмет в частичните местни 

избори, насрочени на 30.06.2013 г. на временно изпълняващия длъжността 

кмет на община Варна Христо Стоянов Бозов, избран с решение № 895-

1/16/27.03.2013 г., отменено с решение № 915-2/17/29.04.2013 г., обжалвано 

от същия пред Административен съд-Варна и с образувано адм. дело № 

1706/2013 г. по описа на ХХХІІ състав. 

 

 

 

959-3. 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, 



изразяващи се в  необходимостта от спешна подготовка на организацията по 

провеждането на частични местни избори в община Варна, осигуряване 

разплащането с фирми – контрагенти по договори с община Варна, 

своевременното  изготвяне на възлагателни писма  и приемане на обекти по 

обществени поръчки с възложител община Варна, и за упражняване 

ефективен контрол върху цялостната дейност на общинската администрация, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните 

решения № № 957-3 и 958-3. 

 

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

отсъстващи - 22, предложението се приема. 

 

Очевидно някой колега не е успял да се справи с таблета си, но 

решението е валидно. Да честитим .. Приема се. Да честитим на г-н 

Караденчев, за втори път кмет. 

Г-н Караденчев, заповядайте да се закълнете.  

 

„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!“ 

        

/Избрания за временно изпълняващ длъжността кмет на община 

Варна – Богдан Караденчев полага клетва и подписва клетвения лист./  

 

Богдан КАРАДЕНЧЕВ 

Сега ще сложа очилата и две – три думи ще кажа. Нали може? 

 

Владимир ТОНЕВ 

Разбира се. 

 

Богдан КАРАДЕНЧЕВ 

Уважаеми дами и господа, съветници и всички, които издържаха до 

сега. Първо благодаря за доверието. Вижте сега, аз много съм преминал и 

преживял, но когато получиш доверие на такава отговорна институция най-

малкото на човек му е приятно и второ, налага се вътрешно убеждение, че 

трябва да покажеш много повече от това, което си направил до сега. Аз 

никога не приемам, когато се каже „дадох всичко от себе си“. Няма такъв 

критерий. За нас ръководители, за вас като съветници, депутати, граждани. В 



името на града до края, които дни ни предстоят категорично трябва да 

подготвим едни условия, за да може нашите граждани да участват в 

гласуването, в избора за нов кмет на нашия град. И второ – всичко, което 

работим до сега без да спираме трябва да го работим, трябва да го вършим, в 

името и благото на нашите граждани, за просперитета на Варна. Варна е 

голям град и трябва да се гордеем, с което е направено и да работим още 

повече за неговото процъфтяване. Благодаря ви. Да сте живи и здрави.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, преминаваме към следващите точки от дневния ред. Г-н 

Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

………………. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Само може ли да го кажете на някой от микрофоните, за да може да се 

чуе. Не се чува назад това, което го казвате. 

 

Янко СТАНЕВ 

Значи предлагам анблок четвърта и пета точка да се гласуват.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Трета, четвърта … Колеги, който е съгласен с предложението на г-н 

Станев, моля да изрази вота си чрез таблета. ... Колеги, ще го прегласувам. 

Моля събудете си, включете си таблетите. Или ще продължаваме на ръка. Не 

може при 27 човека в залата 23 да гласуват, нямаме „против“, нямаме 

„въздържали се“. .. При кворум в момента на включени таблети 26 гласа. 

Независимо от това, процедурното предложение се приема с въпросните 23 

гласа.  

 

Резултати от гласуването: за – 23; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

Приема се, защото е с обикновено мнозинство. Упълномощаването 

също с обикновено мнозинство. Изчитам ги и ги гласуваме анблок.        

 

    



IV. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в 

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

 

  Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

Владимир ТОНЕВ 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

960-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана 

вх. № ОС13000761ВН/29.05.2013 г. от изпълнителния директор на МБАЛ 

„Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 

представителя на акционера Община Варна – общинския съветник д-р Ивайло 

Симеонов Бояджиев, да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 

„Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 25.06.2013 г. от 10:00 часа 

и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 

има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Доклад на съвета на директорите 

на дружеството през 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 

приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2012 г.” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 

най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-

счетоводител” Проект за решение: „ОС на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-

счетоводител” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 

оглед най-добрата защита интересите на Община Варна ; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания 

доклад за дейността за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 

приема консолидирания доклад за дейността за 2012 г.” – Да участва в 



разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания 

годишен финансов отчет за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 

приема консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от 

дипломиран експерт-счетоводител” – Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 

Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 

решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г.” – Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 

защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 

на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.” Проект 

за решение: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2012 г.” – Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт-

счетоводител за 2013 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите избира и 

назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.” – Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 

защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на съвета на 

директорите.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема предложената 

промяна в състава на съвета на директорите.” – Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението на 

членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението” Проект за решение: „ОС на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 

бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 

месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните 

заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на 

директорите, на които не е възложено управлението могат да получават 



въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативния акт.” – Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на 

дружеството.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството.” – Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува против. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на 

дружеството.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството.” – Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува против. 

960-4-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 

МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на акционера община 

Варна общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, на следващото 

заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите 

решения на Общото събрание. 

 

Точка пета от дневния ред. 



V. 

 

По точка пета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в 

Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД. 

 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

Владимир ТОНЕВ 

Не, не. Само ще прочета, понеже .. Така. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна 

от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо вх. 

№РД13012161ВН/17.05.2013 г. от Изпълнителния директор  на „Общинска 

банка” АД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 

акционера община Варна - общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, 

да участва в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, 

което ще се проведе на 14.06.2013 г. от 14:00 часа, и да гласува по посочените 

в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия. 

Няма да чета точките една по една, защото за всички точки 

предложението е да участва в разискванията по тези точки и да гласува с 

оглед най-добрата защита на община Варна.   

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 

„Общинска банка“ АД, представителят на акционера община Варна 

общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 

Общинския съвет - Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 

Общото събрание. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

961-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо 

вх. № РД13012161ВН/17.05.2013 г. от Изпълнителния директор  на 



„Общинска банка” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 

представителя на акционера Община Варна – общинския съветник Станислав 

Георгиев Иванов, да участва в Общото събрание на акционерите на 

„Общинска банка” АД, което ще се проведе на 14.06.2013г. от 14:00 часа, и 

да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 

има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Приемане на годишния доклад за 

дейността на „Общинска банка” АД за 2012 г.” Проект за решение: „ОС 

приема годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2012 г.” - 

Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за приемане 

доклада на регистрирания одитор за 2012 г.” Проект за решение: „ОС приема 

доклада на регистрирания одитор за 2012 г.” - Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

Община Варна ; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 

одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско 

предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско 

предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2012 г.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за приемане 

на годишния консолидиран доклад за дейността за 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на 

„Общинска банка” АД за 2012 г.” - Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 

Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за приемане 

на консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор за 

2012 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 

най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 

одобряване на заверените от назначения регистриран одитор консолидирани 

годишни финансови отчети на „Общинска банка” АД за 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС одобрява заверените от назначения регистриран одитор 

консолидирани годишни финансови отчети на „Общинска банка” АД  за 2012 



г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на Община Варна 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение относно 

печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2012 г. и 

неразпределената печалбата от минали години и за разпределяне на 

дивиденти.” Проект за решение: „Цялата печалба, реализирана през 2012 г. и 

от минали години в общ размер на 6 025 947,64 лева (шест милиона двадесет 

и пет хиляди деветстотин четиридесет и седем и 0,64) лева съгласно чл. 246 

от Търговския закон и чл. 7, ал. 1 от Устава на Банката, да бъде отнесена към 

фонд „Резервен. Няма да се изплащат дивиденти на акционерите.” - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 

защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 

покриване на загубата на Банката за 2011 г. от фонд „Резервен”. Проект за 

решение: „Загубата на Банката, реализирана през 2011 г. в размер на 

11 405 276,77 (единадесет милиона четиристотин и пет хиляди и двеста 

седемдесет и шест и 0,77) лева да се покрие от фонд „Резервен” до размера на 

печалбата от 2012 г. и неразпределената печалба от минали години в общ 

размер на 6 025 947,64 лева (шест милиона двадесет и пет хиляди деветстотин 

четиридесет и седем и 0,64) лева.” - Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 

Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 

на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за 

дейността им през 2012 г.” Проект за решение: „Освобождава от отговорност 

членовете на Надзорния съвет (Петя Николова Димитрова, Стефан Лазаров 

Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров) и на 

Управителния съвет (Сашо Петров Чакалски, Георги Христов Беловски, 

Радослав Тодоров Миленков, Васил Борисов Тренев, Иванка Тотева Попова и 

Борислав Иванов Моянов) на „Общинска банка” АД за дейността им през 

финансовата 2012 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 

гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на специализирано 

одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален 

финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на„Общинска 

банка” АД за 2013 г.” Проект за решение: „Избира специализираното 

одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за проверка и заверка на   

Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран 

финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013 г.” - Да участва в 



разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

961-5-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 

„Общинска банка“ АД, представителят на акционера община Варна 

общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 

Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 

Общото събрание. 

 

Колеги, който .. Приканвам ви да изразите вота си чрез гласуване от 

таблетите. Изисква се обикновено мнозинство от присъстващите в залата.  

 

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

предложението се приема. 

 

Пак някой не е гласувал.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на решенията на точка .., на 

точките от „Финанси и бюджет“, точка шеста. Относно .. Ми някои не са 

успели да гласуват с таблетите, но го имаме кворума. 

Колеги, по точка шест от дневния ред.  



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

 

(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите на бюджета на община Варна за 2012 г. 

(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. и Програма за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2013 г. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно – мостово финансиране от 

бюджета на община Варна на допустимите разходи по проект „Изграждане 

на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна 

(Аксаково)”, ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”  

(4) – одобряване на недопустими разходи и заемообразно мостово 

финансиране по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на община Варна”, ОП 

„Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект “е-

община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в 

услуга на потребителите”, ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на съфинансиране и 

допълнително финансиране в рамките на проектно предложение 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна” по схема  “Зелена и достъпна градска среда”, ОП 

“Регионално развитие” 2007 - 2013 г.  

(7) – даване на съгласие за допълнително заемообразно финансиране по 

проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, ОП „Регионално 

развитие” 2007 – 2013 г. 

(8) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на заповед в 

полза на МРРБ и за  заемообразно финансиране по проект „Различното 

преживяване - качество, полза и стойност”, ОП „Регионално развитие” 

2007 - 2013 г.  

(9) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Областен информационен център – Варна, изграждане и 

функциониране”, ОП „Техническа помощ”.   



(10) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”, ОП 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне на приходи от билети на 

РИМ – Варна на външни музеи и фирми организатори на изложби. 

(12) – изменение на решение № 922-5/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(13) –  отпускане на финансови средства за провеждане на Регата СКФ 

Блек Сий Тол Шипс.  

(14) – отпускане на финансови средства на „СБОБАЛ – Варна“  ЕООД и 

отмяна на решение № 904-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) – отпускане на финансови средства на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД.  

(16) – отпускане на финансови средства на Мевгюн Мусамединова 

Чаирова - Михалева. 

(17) – изменения и допълнения в приложение 1 и 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна. 

(18) – разкриване на детска педагогическа стая към ОД на МВР - Варна, 

Пето РУП – к.к. „Златни пясъци”. 

(19) –  даване на съгласие община Варна за завеждане на иск по съдебен 

ред срещу „В и К” Варна ООД за заплащане на дължим дивидент. 

(20) –  даване на съгласие за отпускане на финансови средства на храм 

„Св. Атанасий“, гр. Варна. 

(21) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на храм 

„Св. Прокопий Варненски“, гр. Варна. 

 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

Владимир ТОНЕВ 

Всички имате материали пред себе си, предлагам да не ги чета едно 

след друго. Разглеждане на предложение, приемане на окончателен годишен 

план и отчет на приходите и разходите на община Варна за 2012 г. .. По тази 

точка ще имаме ли доклад? Комисията беше голяма. .. Заповядайте г-н Стане, 

да кажете два лафа. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми дами и господа, необходимо е този отчет, необходим е 

защото ние вече пресрочихме всички срокове за одитиращите органи и в края 

на краищата си образуваме сами проблеми. Ясно ни беше зимата защо не 



приехме отчета – поради това, че трябваше да се до изчислят дребни неща. 

Разликата в тези отчето е в няколко хиляди лева, което за община Варна е 

нищо, защото наскоро един кмет, който бяхме избрали беше казал, че трябва 

да му се дават за справка всички плащания в община Варна над 1000 лв. 

Община Варна плащания под 1000 лв. няма. Сериозни плащания. Затова сега 

днес се налага да направим това, както и да приемем годишния план, за да 

можем да изпълним онези задължения, които имахме. Благодаря. Смятам, че 

при актуализацията ще има по-голяма активност. Приканвам ви да гласувате 

и ни трябват 26 гласа.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, проверка на кворума ще направя първо, колко таблета има 

включени. Имаме включени 27 таблета. Чета ви проекта за решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от 

Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 

Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013 г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет - Варна приема окончателен план и отчет на приходите на община 

Варна към 31.12.2012 г., както следва. 

Приложението е много голямо. Вие го имате в материалите. Предлагам 

да не го чета, това са цели шест листа. И го предлагам на гласуване. С вота си 

ще разберем кой е чел, кой не е чел и кой е съгласен. Поименно гласуване. 

Режим на гласуване. .. Необходими са 26 гласа.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

962-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема окончателен план и отчет на приходите на Община 

Варна към 31.12.2012 г., както следва /Пр. 1/: 

 

 

 



                                                                                                             /в лв. / 

  План 

 31.12.2012 г. 

Отчет 

31.12.2012 

г. 

  

П Р И Х О Д И   -  ВСИЧКО,  в т.ч.: 

                 

            

 192 083 

259 

          

183 871 

863            

1. Приходи за делегирани държавни 

дейности:             

   87 820 

313 

  81 229 

926 

1.1 Неданъчни приходи 409 461       409 461 

1.2 Взаимоотношения с ЦБ за държавни 

дейности 

82 341 469 82 285 929 

1.3 Трансфери 432 233 432 233 

1.4 Временни безлихвени заеми -11 000 -11 000 

1.5 Операции с финансови активи и пасиви 4 648 150 -1 886 697 

2. Местни приходи: 104 262 946   102 641 937 

2.1 Имуществени и други данъци                                            59 041 698     59 041 

698 

2.2 Неданъчни приходи                                                              49 720 028     49 720 

028 

2.3 Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                             5 391 400      5 340 

573 

2.4 Трансфери -5 374 856      -5 374 

856 

2.5 Временни безлихвени заеми                                               448 472      448 472 

2.6 Операции с финансови активи и пасиви                          -4 963 796      -6 533 

978 

 

962-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема окончателен план и отчет на разходите  на Община 

Варна към 31.12.2012 г. /Пр.2, Пр.3/,  както следва:  

 

 

 

 



  План 

31.12.2012г. 

Отчет 

31.12.2012 г. 

 

  

Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО,  в т.ч. по 

функции:              

            

192 083 259 

          

183 871 863            

 Общи държавни служби                              14 067 943         14 061 

663 

 Отбрана и сигурност 1 740 242 1 696 723 

 Образование 74 202 908 70 167 398 

 Здравеопазване 12 848 538 10 211 070 

 Социално осигуряване,подпомагане и грижи                        11 536 928 11 485 927 

 Жил.строителство,БКС и опазване на 

околната среда 

42 255 594 40 892 310 

 Почивно дело,култура и религиозни дейности           7 883 141 7 860 223 

 Икономически дейности и услуги 24 958 029 24 906 613 

 Разходи некласифицирани в други функции        2 589 936 2 589 936 

 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                  192 083 259 183 871 863 

    

962-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема план и отчет на разходите по капиталовата 

програма на Община Варна към 31.12.2012 г.: план -18 160 127 лв., отчет - 

13 724 883 лв. (Пр. 2, Пр. 3, Пр. 4, Пр. 5, Пр. 6, Пр.12, Пр.15). 

962-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема преходен остатък от 2012 г. в размер на 8 105 029 лв., 

/Пр.11/,  в т. ч.:     

№   Преходен остатък от 2012 г.  по функции: /в лв./ 

1. от Държавни дейности 6 534 847 

 ф-я Отбрана и сигурност 43 519 

 ф-я Образование 3 830 942 



 ф-я Здравеопазване                                          2 637 468 

 ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности           22 918 

2. от Местни дейности 1 570 182 

 ф-я Общи държавни служби 6 280 

 ф-я Образование 149 202 

 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазв.на 

окол.среда 

1 363 284 

 ф-я Икономически дейности и услуги                                 51 416 

       Всичко преходен остатък /1+2/                                                   8 105 029 

962-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема план и отчет към 31.12.2012 г. за целеви разходи.: 

1. Помощи по решения на Общински съвет: 

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

здравеопазването” – 338 434 лв.  /Пр.2/; 

б) Социално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета 

на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване” – 410 000 лв. / Пр.2, 

Пр.8 „Соц.прогр.“/; 

в) Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на дейност 

„Други дейности по социалното осигуряване” – 10 000 лв. /Пр.2, Пр.8 

„Социална програма“/;                                    

г) Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на дейност 

„Обредни домове и зали”   – 5 613 лв.  /Пр.2/; 

д) Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на дейност 

„Други дейности по транспорта и пътищата”  7 693 175 лв. /Пр.2, Пр. 9/; 

2.  План – сметка /д.623/ “Чистота” за 2012 г.  в размер на 24 271 666 

лв.   /Пр.2, Пр.7/; 

3. Разшифровка на разходи, финансирани от приходи по 

§40“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“/ Пр. 10/; 

4. Целева капиталова субсидия  –  3 175 600 лв., в т.ч. д. 832 „Служби 

и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ по §51 за 

131 713 лв./Пр. № 2, Пр. № 4/. 

962-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 



съвет – Варна приема план и отчет на разходите за общинска 

администрация, други дейности по икономиката и общинските 

предприятия, съгласно  /Пр. № 2, Пр. № 5 Пр. № 6/. 

962-6-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  чл. 30 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на Кмета на 

община Варна с изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № 

РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема план и отчет 

на извънбюджетната сметка „Приватизация” за 2012 г., съгласно 

приложение /Пр. 13/.  

                                       91  %                               9  %                               100   %   

 План 

31.12.2012 г. 

Отчет 

31.12.2012 г. 

План 

31.12.2012 г. 

Отчет 

31.12.2012 г. 

План 

31.12.2012 г. 

Отчет 

31.12.2012 г. 

    Приходи 1 367 260 215 599 153 594 40 050 1 520 854 255 649 

    Разходи         1 360 000 0 132 000 1 410 1 492 000 1 410 

    

Наличност 

7 260 215 599 21 594 38 640 28 854 254 239 

                                                                      

962-6-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД и по предложение на Кмета на 

община Варна с изх. № РД13005684ВН/11.03.2013 г. и № 

РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 

състоянието общинския дълг на за 2012 г., /Пр. 14/. 

962-6-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема план и отчет към 31.12.2012 г. на  Общински  

програми: / Пр.8/: 

а) Социална програма на община Варна  за 2 840 404 лв., в т.ч. 28 512  

лв. за капиталови разходи по бюджета на дейност 589 „Други служби и 

дейности по социалното осигуряване”;  

б) Програма за развитие на туризма с приходи от туристическия данък  

- 4 388 170 лв. 



в) Общинска програма за обучение на начинаещи и изявени ученици 

по шахмат в училище  - 1 277 лв.  

г) Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и 

педагогическите кадри в община Варна - 82 075 лв. 

д) Общинска програма за образователна интеграция на децата и 

учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 

положение  - 67 621 лв.;  

е) Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 

заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби – 37 364 лв. 

ж) Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 

на общественото здраве;   

з) Общинска програма ”Спорт”  - 769 732 лв. 

и) Общинска програма за международни и местни културни прояви – 

1 869 474 лв.  

й) Общинска програма „Младежки дейности” – 382 649 лв.   

к) Общинска програма“Социален туризъм“ – 15 000 лв.    

л) Общинска програма “Превенция на рисковото поведение сред деца 

и млади хора„ – 280 563 лв.  

962-6-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, чл. 

53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки 

на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема отчета на приходите и разходите на местната комисия 

за жилищно–спестовни влогове /МКЖСВ/ за 2012 г.: приходи в размер на 2 

% от получените компенсации на вложители за издръжка на комисията – 8 

645 лв., разходи – 2 365 лв., преходен остатък за 2013 г. – 6 280 лв. /Пр.№ 16/. 

 

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

отсъстващи - 23, невалидно гласуване. 

 

Кой не си е включил таблета? Заповядайте, г-н Луков. 

 

Иван ЛУКОВ 

Има проблем в таблета тука. .. Новия таблет, който е, прави постоянно 

проблеми.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Заповядайте. .. Колеги, очевидно някои от таблетите постоянно правят 

проблеми. Преминаваме по стария начин. Поименно гласуване. Забелязах, че 



даже и г-н Василев даже не е успял с таблета да се оправи. .. Е ми, той е млад 

човек и е горе – долу технически много по-добре запознат от мен. Очевидно 

таблета му прави номера. .. Така.  

 

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

отсъстващи - 21, предложението се приема. 

 

Точка втора.  

 

963-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 24, 

т. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 1, т. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение на Кмета на 

община Варна с изх. № РД13005512ВН/08.03.2013 г., Общински съвет – 

Варна решава: 

- Одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2007-2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г., съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

- Одобрява Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 

2013 г., съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

 

Изисква се явно обикновено мнозинство. Гласуваме на ръка. Който е 

съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Има предложение от г-н Янко Станев всички проекти … 

 

Янко СТАНЕВ 

Анблок. 

 

Владимир ТОНЕВ 

… да се гласуват анблок. Който е съгласен с предложението на г-н 

Станев, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Три.  

 



964-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 

Кмета на община Варна с изх. № РД13005357ВН/06.03.2013 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на мостово – заемообразно 

финансиране в размер на 282 550,26 лв. (двеста осемдесет и две хиляди 

петстотин и петдесет лева и двадесет и шест стотинки) от бюджета на община 

Варна на допустимите разходи за 2013 г. по проект № DIR-5112122-10-78 

“Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион 

Варна (Аксаково)”, Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 

(ОПОС), финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-

5112122-C004, до възстановяването им от община Аксаково след получаване 

на първото (авансово/междинно) плащане от Управляващия орган, и след 

възстановяване на средствата финансирани заемообразно през 2012 г. 

 

Следваща подточка четири. 

 

965-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД12002728ВН-

050ВН/12.03.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява недопустими разходи 

до 512 325.58 лв. без ДДС за строителни и монтажни работи, закупуване на 

оборудване, съоръжения и обзавеждане по проект BG161PO001/1.1.11-057 

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи 

услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен 

тип на територията на община Варна” – по ОП „Регионално развитие” 

2007-2013г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, 

Операция 1.1: Социална инфраструктура. 

Средствата за допълнителните видове работи да бъдат заложени и 

осигурени от бюджет 2014 г. на Община Варна. 

965-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД12002728ВН-

060ВН/23.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 г. средства в 

размер на 17 600 лв. (седемнадесет хиляди и шестстотин лева) за мостово 

финансиране на допустимите разходи по проект “Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца 

в риск – изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен тип на 

територията на община Варна” в рамките на схема BG161РО001/1.1-12/2011 

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи 

услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, операция 1.1: “Социална инфраструктура” на ОП “Регионално 



развитие” 2007 – 2013 год. до възстановяването им от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие”. 

 

Точка пет. 

 

966-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 

Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13011133ВН/30.04.2013 г., Общински  съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 год. 

средства в размер на 83 605 лв. (осемдесет и три хиляди шестстотин и пет 

лева) за финансиране на допустимите разходи за изпълнение на проект с рег. 

№ А09-31-37-С/30.01.2009 “е-община Варна – ефективна и прозрачна 

общинска администрация в услуга на потребителите”, финансиран по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № А09-31-37-С/01.06.2009 в 

рамките на Бюджетна линия: BG051PO002/08/3.1-02 на Приоритет 3, 

Подприоритет 3.1 на ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 година, 

до възстановяването им от Управляващия орган на Оперативна програма 

“Административен капацитет”. 

 

Точка шест: 

 

967-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13010980ВН/29.04.2013 г., Общински съвет – Варна: 

- Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013 г. да бъдат 

осигурени средства в размер на 250 200 лв. за съфинансирането и 1 040 860,28 

лв. за допълнителното финансиране (недопустими разходи) на Основен 

обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) - Площад 

„Независимост” (Поземлен имот 10135.1507.3) -  бул. "Княз Борис I" 

(Поземлен имот 10135.1507.403)  - ул. „Русе“  (част от Поземлен имот 

10135.1506.172), който ще се реализира в рамките на проект “Естетизация и 

модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град 

Варна”, с който община Варна кандидатства за финансиране в рамките на 

схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена 

и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано 

градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 

превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

- Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013 г. и 2014 г. да 

бъдат осигурени средства в размер на 173 594,18 лв. за покриване на 

съфинансирането и 72 010,92 лв. за покриване на допълнителното 



финансиране на допълнителните обекти на интервенция по проект 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна”, които ще се реализират в рамките на схема за 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена и 

достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано 

градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 

превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. разпределени 

по обекти, както следва: 

1. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват 

от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов” – съфинансиране в размер 

на 20 385,60 лв., допълнително финансиране в размер 13 810,69 лв.; 

2. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от 

ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа” – съфинансиране в 

размер на 16 236 лв., допълнително финансиране в размер 20 490,26 лв.; 

3. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват 

от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска” – съфинансиране в размер на 

17 316 лв., допълнително финансиране в размер16 733,63 лв.; 

     4. бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 10135.1508.1, 

10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. 

„Приморски” – съфинансиране в размер на 24 738,00 лв., допълнително 

финансиране в размер 20 976,34 лв.; 

5. пл.„Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 10135.1506.38) – 

съфинансиране в размер на 17 817,12 лв.; 

6. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в обхват от 

бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух” – съфинансиране в размер на 17 

877,72 лв.; 

7. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852)  в обхват от 

ул.„Хан Аспарух” до ул. „Одесос” – съфинансиране в размер на 19 232,28 

лв.; 

 8. ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в обхват 

от ул. „Одесос” до ул. „Граф Игнатиев” – съфинансиране в размер на 16 

672,34 лв.; 

9. ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в обхват 

от ул. „Граф Игнатиев” до бул. „Приморски” – съфинансиране в размер на 

12 852,00 лв.; 

10. бул. „Сливница” (Поземлен имот 10135.1508.74) - градинка 

„Севастопол” – съфинансиране в размер на 10 467,12 лв. 

 

Следваща подточка седем: 

 



968-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на Община Варна с изх. № 

РД13011685ВН/13.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание подписания договор № BG161PO001/1.5-03/2011/002 

„Интегриран градски транспорт Варна” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, да се 

осигурят допълнително заемообразно средства от бюджета на Община Варна  

в размер на 164 166,05 лв., освен разрешените за ползване 134 562,07 лв., 

необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта. 

Заемообразно ползваните средства ще бъдат възстановени при 

авансовото плащане от Договарящия орган до края на 2013 г. 

 

Точка осем: 

 

969-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13011994ВН/15.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на община Варна да 

подпише Запис на заповед в полза на МРРБ, гарантираща авансово плащане в 

размер на  151 833,47 /сто петдесет и една хиляди осемстотин тридесет и три 

лева четиридесет и седем стотинки/ по проект № BGРО001-3.2.03-007 

Регионален туристически продукт „Различното преживяване - качество, полза 

и стойност” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., без протест и без 

разноски , платим на предявяване, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да е било характер, срещу представянето на тази Запис 

на заповед. 

969-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13011997ВН/15.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание подписания договор № BGPО001/3.2-03/2013/003 Регионален 

туристически продукт ,,Различното преживяване – качество, полза и 

стойност” да се осигурят заемообразно средства от бюджета на община Варна 

в размер на 71 780 (седемдесет и една хиляди седемстотин и осемдесет) лева 

за 2013 г., необходими за покриване на първоначалните допустими разходи 

по проекта, същите ще бъдат възстановени след авансово плащане от 

Договарящия орган. 

 

Девет: 

 



970-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА  и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13013079ВН/29.05.2013 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-

0007-C0001/12.07.2012 и във връзка с реализацията на проект № 0061-OBA-

3.3 „Областен информационен център – Варна, изграждане и функциониране, 

финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“”, да се осигурят 

заемообразно средства от бюджета на община Варна в размер на 114 799,82 

лв., необходим за покриване на допустимите разходи по проекта, като същите 

ще бъдат възстановени след верифициране на разходите от Управляващия 

орган. 

 

Точка десет: 

 

971-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА  и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13013107ВН/30.05.2013 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна средства в 

размер на 912 000 лв.  /деветстотин и дванадесет хиляди лева/ за покриване на 

допустимите разходи за изпълнението на проект № 58-131-82-82 

„Техническа помощ” за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 58-131-82-82 

„Техническа помощ” за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, по 

процедура BG 161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ” за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013г.” до възстановяването им от Управляващия орган. 

 

Колеги, гласувахме анблок да се проведат всички тези точки, поименно 

гласуване. Гласуване поименно по списъка. Моля съветниците, които са 

извън залата да влязат вътре, за да можем да проведем успешно поименното 

гласуване. Ще гласуваме по списъка. .. Можем да пробваме и с таблетите, но 

съм убеден какъв ще е резултата. .. Предвид на това, че от отсъстващите 

никой не е постъпил, ще чета само имената на предходните 27, които са 

регистрирани, с цел по-бързо да става.  

 

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

отсъстващи – 21, предложението се приема. 

 



Точка единадесет от „Финанси и бюджет“. Поименно гласуване. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение … 

Всичкото мина, г-н Станев.  

 

 Янко СТАНЕВ 

 От единадесета до деветнадесета, защо не гласуваме анблок? 

  

Владимир ТОНЕВ 

Защото нямаме предложение за гласуване анблок, г-н Станев. До 

момента беше само за проектите.   

 

 Янко СТАНЕВ 

 Следващите точки, уважаеми г-н председателстващ, точката, която е 

единадесета, както Вие казахте, това е по даване съгласие за приходи. Това е 

точка свързана с финансите, с изключение на изменението на решението на 

общинския съвет, което е чисто техническа грешка. Следващите точки 13, 14, 

15, 16 и 18 са всичките за отпускане на финансови средства и всички са, ако 

погледнете внимателно с едно и също основание. Разликата е в нюансите в 

зависимост от кои сектори в бюджета взимаме средства. Така че аз предлагам 

и тъй като тези всичките точки много ясно бяха разгледани на комисия по 

финанси, аз предлагам тука да ги разгледаме, да ги гласуваме анблок. И тъй 

като пък точка 19 е общо взето един вопъл или стон, за какво „В и К“ аджеба 

не ни плаща дивидента стана три години нали, нея може да я разглеждаме 

отделно с публично назидание и бич за държавното дружество. Това е моето 

предложение. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Точка 18 е за педагогическата стая, тя не е за отпускане на средства, 

може би и нея трябва да я разгледаме. 

 

 Янко СТАНЕВ 

 Абе пак е за 5 800 лв., ако трябва да бъда достатъчно честен. Нали 

между 5 000 и 5 800 лв. ще струва всъщност … 

 

 Владимир ТОНЕВ 

Откриването на педагогическата стая. 

 

 Янко СТАНЕВ 

А, разгеле. Значи става въпрос за пари, но в единия случай става въпрос 

да даваме, където искаме да сме конкретни, а пък когато трябва да вземаме - 



то вече пожелателен аспект, нали придобива. Предлагам принципно тези 

точки заедно да бъдат гласувани.     

 

 Владимир ТОНЕВ 

Т. 11, т. 12 … 

 

 Янко СТАНЕВ 

Т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 15, т. 16, т. 18, т. 19 и там точките двете, които 

включихте за храма и за какво беше там другото … Тоз втория нямате пари, 

то може да не го пишем. … Добре, за двата храма айде.  

 

 Владимир ТОНЕВ 

 За втория Храм нямаме нито цифри, а принципно съгласие – да, така 

ще бъде. … Г-н Станев предлагам само за второто за храма, ние нямаме 

нищо, в дебатите ще стане ясно, него да си го гласуваме с това .. Нямам нищо 

против да вземем принципно становище, но нямам проект за решение, нищо 

нямам. .. Г-жа Парушева предложи, всички които не са гледани на комисия, а 

влязоха в зала, да ги гледаме отделно, поне да можем да се запознаем, вече за 

останалите комисии, да се запознава. Тя комисията беше пред … 

 

Иван ЛУКОВ 

Въпросът тук е да вземем принципно становище да помогнем на храма, 

а когато те са готови с изготвянето на КСС и влезе на комисия, да вземем 

тогава решение конкретно за конкретната сума, ако може.  

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Г-н Луков съгласен съм с Вас, но предлагам да уважим мнението на г-

жа Парушева, понеже нещата не са гледани на комисия, т.е. нямало е грам 

дебат по тях. Тези неща, които ги вкарахме допълнително на сесия, поне да не 

ги гласуваме анблок, да ги гласуваме едно по едно, за да може тогава да се 

установят и членове, и алинеи, и алинеи. Съгласен ли сте г-н Луков? 

Благодаря Ви. Заповядайте. 

 

 Миланка ТОДОРОВА 

Не знам дали е момента, за протокола Миланка Тодорова, искам да 

обърна внимание върху едно от предложенията, което беше направено за 

храм „Св. Атанасий”. Аз съм вярваща. 

 

 

 



 Владимир ТОНЕВ 

 Г-жо ще гласуваме отделно за храм „Св. Атанасий”, в момента 

обсъждаме дали да гласуваме, моля Ви като дойде точката тогава. 

 

 Миланка ТОДОРОВА 

Добре. Извинявам се много. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Така е по правилник, допускат се изказвания на всички – на граждани, 

на общински съветници, но по това, което се гледа в момента. Ще дойде на 

храма времето, ще го гледаме.  

Колеги, който е съгласен с това да гласуваме анблок т. 11, т. 13, т. 14,  т. 

15, т. 16 и т. 18, моля да гласува. Обикновено мнозинство.  

 

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

предложението се приема. 

 

Чета точките. 

 

972-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

ЗК13000716ВН-002ВН/16.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за предоставянето на приходите от билети на „Регионално историческия 

музей – Варна“ на външни музеи и фирми организатори на изложби за 2013 

г., както следва: 

- От „Аладжа манастир“ на фирма „Шварцконсулт” – 80% от 

продажбите на аудио и видео гидове; 

- От „Аладжа манастир“ на фирма „Импринт” – 70% от приходите 

от отпечатани сувенири; 

- От Природонаучен музей – 60% на фирма „Херпетологично 

дружество”, Хасково от продадени билети за изложба „Терариум”. 

 

Точка дванадесет, не влиза в анблока. 

Точка тринадесет: 

 

974-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

Д13000264ВН-004ВН/30.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер на 125 000 лв. за изпълнение на 

ангажименти на Община Варна в качеството на пристанище – домакин за 



провеждане на Регата СКФ Блек Сий Тол Шипс. Средствата да бъдат 

осигурени от бюджет 2013 по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ 

- Програма „Спорт“. 

 

975-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по  

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13011165ВН-001ВН/14.05.2013 г., във връзка с докладна записка с № 

РД13011165ВН/07.05.2013 г. от управителя на „СБОБАЛ – Варна” ЕООД, 

Общински съвет – Варна: 

- Отменя свое решение № 904-4/16/27.03.2013 г. 

- Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

36 000 лв./ тридесет и шест хиляди лева/ за закупуването на два броя 

специализирани операционни маси за офталмология за нуждите на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 

ЕООД, под формата на капиталов трансфер §55-01, в дейност 469 “Други 

дейности по здравеопазването” на функция „Здравеопазване”. 

 

Петнадесет: 

 

976-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

2 900,02 лв. за спешен авариен ремонт на един от асансьорите в сградата на  

ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, под формата на 

капиталов трансфер §55-01, в дейност 469 “Други дейности по 

здравеопазването” на функция „Здравеопазване”. 

 

 

977-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

1 000 лв. на Мевгюн Мусамединова Чаирова – Михалева за дъщеря й 

Мерилин Миленова Михалева за участие в официална церемония, в 

Хамстет Норис, Великобритания на 26 и 27.06.2013 г., във връзка със 

спечелен Международен конкурс за есета на английски език с екологична 

тема „Бъдещето на нашата планета”, организиран от „Тhe living Rainforest 

org.” UK. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 г., 

функция „Образование”, Програма на Община Варна за мерките за 

насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 

2013 г. 



Точка осемнадесет: 

 

979-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, чл. 10, ал. 1, чл. 26, чл. 27, чл. 47 и чл. 48 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 4 от Правилника за детските педагогически стаи 

и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13007155ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема да се открие 

детска педагогическа стая към ОД на МВР – Варна, Пето РУП – к.к. 

„Златни пясъци”. 

 

Това бяха точките предложение за гласуване анблок. Поименно 

гласуване. Необходими са 26 гласа.  

 

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

отсъстващи - 21, предложението се приема. 

 

Веселина САВОВА 

Г-н Тонев, ако може само да уточня нещо. Току що г-н Людмил 

Цветков каза „за” от името на г-н Желез Железов, който отсъства в залата. 

Смятам, че това е изключително некоректно, още повече, че се вижда кой как 

гласува и Вие го изказвате гласуването ясно на микрофон. Това определено 

ме притеснява, какво пък става когато гласувате с таблети и ние не Ви 

чуваме. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Не съм го забелязал, главата ми беше наведена. Желез Железов – моля 

да се анулира неговото гласуване от списъка на гласувалите „за”.  

 

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

отсъстващи - 22, предложението се приема. 

 

Благодаря Ви за обърнатото внимание.  

Точка дванадесет от „Финанси и бюджет“: 

 

973-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна изменя свое решение № 922-5/17/29.04.2013 г., 

както следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, писмо № ОПР 78-

4.4.13 на Министерството на здравеопазването и 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 община Варна 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”, с проект 

за модернизиране на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко 

Антонов Марков” Варна ЕООД , за сумата, налична в резерва на схемата, но 

не по-малка от 2,6 млн. лв., като при необходимост се гарантира собствен 

принос на бенефициента от бюджета на община Варна.  

 

Колеги, поименно гласуване, необходими са 26 гласа. .. Няма да 

гласуваме със системата, понеже лаптопите на са в ред. Едно гласуване не ми 

излиза в момента по системата. Системата не е в ред. 

 

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

отсъстващи – 22, предложението се приема. 

 

Колеги, остана решение номер седемнадесет. 

 

978-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и 

чл. 9 от ЗМДТ  и по предложение от Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005947ВН/13.03.2013 г. Общински съвет – Варна създава нова т. 13.20 

„Цени на услуги предоставяни от ОП “Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация“ към раздел ХІІІ  „Други услуги“ от Приложение 2 от 

НОАМТЦУТОВ, както следва : 
„13.20. Цени на видовете дезинфекционни, дезинсекционни и 

дератизационни услуги на Общинско предприятие “Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация“ град Варна 

Вид услуга 
Обикновена -до 72 ч Бърза - до 36 ч Експресна - до 24 ч 

обработена 
площ цена 

обработена 
площ цена 

обработена 
площ цена 

13.20.1 Дезинфекция - 
обработка против 
микроорганизми 

до 100 кв.м 
0.24 лв/ 
кв.м до 100 кв.м 0.28 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,32   лв/кв.м 

до 1 дка 
0.18 лв/ 
кв.м до 1 дка 0.22 лв/ кв.м до 1 дка 0,26 лв/кв.м 

над 1 дка 
0.12 лв/ 
кв.м над 1 дка 0.16 лв/ кв.м над 1 дка 0,20 лв/кв.м 



              

13.20.2 Дезакаризация 
- обработка против 

кърлежи 

до 100 кв.м 
0.22 лв/ 
кв.м до 100 кв.м 0.26 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,30 лв/кв.м 

до 5 дка 
0.20 лв/ 
кв.м до 5 дка 0.24 кв.м до 5 дка 0,28 лв/кв.м 

над 5 дка ULV 6 лв/ дка над 5 дка ULV 10 лв/ дка над 5 дка ULV 14 лв/ дка 

              

13.20.3 Дезинсекция - 

имагоцидна 
обработка против 

комари 

до 100 кв.м 
0,18 
лв/кв.м до 100 кв.м 

0,22 лв/кв.м 
до 100 кв.м 

0,26 лв/кв.м 

до 1 дка 
0,14 лв/ 
кв.м до 1 дка 0,18 лв/ кв.м до 1 дка  0,22 лв/ кв.м 

над 1 дка ULV 3 лв/ дка над 1 дка ULV 4 лв/ дка над 1 дка ULV  5 лв/ дка 

              

13.20.4 Дезинсекция - 
ларвицидна обработка 

против комари 

до 100 кв.м 
0,14 
лв/кв.м до 100 кв.м 

0,18 лв/кв.м 
до 100 кв.м 

0,22 лв/кв.м 

до 1 дка 
0,10 лв/ 
кв.м до 1 дка 0,14 лв/кв.м до 1 дка  0,18 лв/кв.м 

над 1 дка  0,6 лв/ дка над 1 дка  0,10 лв/ дка над 1 дка  0,14 лв/ дка 

            
  
 

13.20.5 Дезинсекция - 
обработка против 
мухи, хлебарки, 

бълхи, мравки, оси и 
др. 

до 100 кв.м 

0.30 лв/ 

кв.м до 100 кв.м 0.32 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,36 лв/ кв.м 

до 1 дка 
0.28 лв/ 
кв.м до 1 дка 0.30 лв/ кв.м до 1 дка 0,32 лв/кв.м 

над 1 дка 
0.25 лв/ 
кв.м над 1 дка 0.27 лв/ кв.м над 1 дка 0,29 лв/кв.м 

              

13.20.6 Дезинсекция - 
обработка против 

бяла американска 
пеперуда - дървета 

до 10 бр 
дървета 

42 лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

45 лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

48 лв/ бр. 
дърво 

над 10 бр. 
дървета 

40 
лв/дърво 

над 10 бр. 
дървета 43 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета 46 лв/ дърво 

              

13.20.7 Дезинсекция - 
обработка против 

листоминиращ 
кестенов молец 

до 10 бр 

дървета 

22 лв/ бр. 

дърво 

до 10 бр 

дървета 

25лв/ бр. 

дърво 

до 10 бр 

дървета 

28 лв/ бр. 

дърво 

над 10 бр. 
дървета 

20 
лв/дърво 

над 10 бр. 
дървета 23 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета  26 лв/ дърво 

              

13.20.8 Дератизация - 
обработка против 

гризачи 

Една отровна 
точка - 

покрива 
приблизително 

30 кв.м 

0.42 лв. 

Една отровна 
точка - 

покрива 
приблизително 

30 кв.м 

0.46 лв. 

Една отровна 
точка - 

покрива 
приблизително 

30 кв.м 

 0,49 лв. 

Една шахта 0.80 лв. Една шахта 0.84 лв. Една шахта  0,88 лв. 

              

13.20.9 Определяне на 

кърлежи и други 
вредни членестоноги 

и консулт по 
отношение на 

болестите, които 
пренасят. 

Една 
лабораторна 

проба  
8.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
10.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
12,00 лв. 



978-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 

и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение от Кмета на община Варна с изх. № 

СДЗР13000834ВН-002ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна допълва към 

ал. 4 от чл. 34 на приложение 1 от Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна следния 

текст: 

„деца близнаци, тризнаци и по две деца в семейство ползващи услугата 

на ОП „Комплекс за детско хранене” да заплащат 1.00 лв./ден”. 

978-6-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 52 ал. 4 от ЗОС и по предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет 

на община Варна с изх. № РД13008442ВН/18.04.2013 г., Общински съвет - 

Варна изменя наименованието на услуга 13.17, като точка 13.17 от 

Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ придобива следния вид: 

„13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна: 

Категория Престой 

ЗОНА 

"Център" 
"Широк 

център" 
"Квартали" 

"Крайни 

квартали" 

зона Център - 
приложение 
No:3, ал.1 от 

НОДТОВ 

зона Широк 
център - 

приложение No:3, 

ал.2 от НОДТОВ 

Чайка, Левски, 
Младост, Трошево, 

Възраждане, 
Победа,  Изгрев, 

Св.И.Рилски, 
Аспарухово 

Владиславово, 
Кайсиева Градина, 

Виница, Галата, Бриз 

 Лек 

Автомобил / 
Джип 

престой за всеки 
първи час 2 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 10 лв. 8 лв. 6 лв. 5 лв. 
Престой за един 

месец 70 лв. 60 лв. 40 лв. 30 лв. 

 Микробус  

престой за всеки 

първи час 2 лв. 2 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 10 лв. 12 лв. 6 лв. 6 лв. 
Престой за един 

месец 90 лв. 70 лв. 50 лв. 35 лв. 

  Камион / 
Автобус 

престой за всеки 
първи час 3 лв. 3 лв. 2 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 16 лв. 12 лв. 10 лв. 7 лв. 
Престой за един 

месец 110 лв. 70 лв. 60 лв. 60 лв. 

Мотоциклет 

престой за всеки 
първи час 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 

започнат час след 
първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 



престой за 24 часа 4 лв. 3 лв. 2 лв. 2 лв. 
Престой за един 

месец 25 лв. 25 лв. 20 лв. 20 лв. 

 

Поименно гласуване на предложението.  

   

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

отсъстващи – 22, предложението се приема. 

 

Точка деветнадесета: 

 

980-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение от 

Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № РД12008087ВН-

005ВН/16.04.2013 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на община 

Варна да заведе иск по съдебен ред срещу „В и К” Варна ООД за заплащане 

на дължим дивидент.   

 

Не ни е плащан дължимия на нас дивидент от последните няколко 

години. В тази връзка беше информационно писмото на кмета на община 

Варна. В комисията по „Собственост и стопанство“ взехме решение да 

задължим кмета на община Варна да си поиска средствата по съдебен ред. 

Обикновено гласуване с вдигане на ръка. Който е „за“, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Следваща точка, приканван г-жа Димова да прочете предложенията, 

понеже тя е вносител. 

 

Даниела ДИМОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници. 

Преди да прочета предложение за решение, искам само да ви информирам за 

какво е искането на Варненската и Великопреславска света метрополия. Във 

връзка със 175 години от построяването на храм „Св. Атанасий” и храмовите 

празници, те предлагат да има концерти и изложби, за които се искат 

исканите средства, като концертите да бъдат с вход свободен и събраните 

средства да се заделят за изграждането на „Св. Прокопий Варненски”. За това 

предвиждат да поканят Васил Петров и Мария Илиева, значи цели се така 

един много голям и мащабен проект на открито, за да могат повече варненци 

да се включат с благотворителност. И второто, което преди да изчета 

предложението за решение - искам да обсъдим сумата на искането, която е 12 



хил., мисля че може би и с 50 % от това така, ако така се обединим да 

подкрепим исканата сума, т.е 6 хил.лв.  

Или:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 6 000 лева 

по повод 175 години от построяването на храм „Св. Атанасий” и за 

предложените храмови празници, от функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности” на Бюджет 2013 г.  

Това е, благодаря.   

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря, г-н Василев иска думата. 

 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В началото на сесията 

когато поставихме този въпрос аз направих едно изказване, продължавам да 

твърдя. Тогава колегата Станев спомена, че единствено можем да правим 

компромиси тогава, когато става въпрос наистина за живото спасяване или 

помощи, които наистина са нужни да отпуснем и са влезли в последния 

момент, заради бавните действия на администрацията. В този случай аз 

мисля, че Варненската Великопреславска митрополия има възможност да 

финансира едни такива празници - първо, не виждам защо трябва да се 

финансират от Бюджета на община Варна и освен това смятам, че трябва да 

минат през комисиите ресорните, за да се внесат на сесия. Все пак си мисля, 

че тези празници не са утре или в други ден, така че мисля, че има основание 

да се върнат и да не ги разглеждаме сега. Това е предложението ми. 

Благодаря.    

 

Владимир ТОНЕВ 

Други мнения и предложения? Заповядайте. 

 

Миланка ТОДОРОВА 

Много благодаря и се извинявам за по-ранните опити за изяви, просто 

не съм в течение. Така. По въпроса, точно по предложението, което направи 

г-жа Даниела Димова. Аз се изумих, аз съм вярваща, аз съм служеща в храм 

„Св. Атанасий”. Когато едни родители имат рожден ден, цяла година те 

работят или отделят поне за една кутия бонбони. Искам да ви кажа  - храм 

„Св. Атанасий” е един от най-богатите храмове във Варна, аз не съм против, 

един от най-богатите – 12 000 лв., те ги правят за една събота и неделя и 

отиват в Митрополията. Искането би трябвало да бъде отправено от 



храмовото настоятелство, които като преценят финансовите си възможности 

в храма виждат, че нямат възможност да покрият това, за което се говори. 

Като нямат, те отправят молбата към Митрополит Кирил, към Митрополията. 

Една от най-богатите Митрополии във Варна. За мен е унижение, че ние 

стигаме до това ниво още повече, че Митрополит Кирил многократно е 

обявявал, че църквата е отделена от Държавата. Да, ние можем да си 

направим човещината, ако имат нужда. Храм „Св. Атанасий“ има действащ 

хор, който е платен. А изложбите, които искат да се направят, те са текущи 

във всички храмове. Аз не знам защо трябва да отделим една изложба за този 

ден. И последно - не смятам, че точно поканените гости всъщност са най-

подходящи за този празник, но приемам, но нека те да приемат също своето 

участие като дар, като дар служение на Бога, на миряните. Моля, искам 

общинските съветници, да премислят и да не бъде водещо църквата, в 

смисъл, че има един храм, който не се нуждае, а от когото очакваме. И ако все 

пак се вземе някакво решение от комисията, нека тя да бъде, как да ви кажа – 

срам за Митрополит Кирил. 1000 – 2000 лева, това значи, че ние участваме 

пасивно към тяхното мероприятие, защото той не е бил достоен да направи 

празника на детето си. Благодаря за вниманието.     

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря. Разбира се, г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Малко съм лично 

набъркан в тези работи, аз съм ортодоксален християнин и съм такъв, откакто 

помня рода си, а то не е толкова скоро. В едната половинка от 1804 г., другата 

от 1520 г. Всеки член на моето семейство, когато расне пее в хора, църковния. 

В случая най-малкият ми син пее в този хор. Аз не си спомням някога 

хоровете да са били платени, а и да е имало такова нещо, не искам да знам. Аз 

не съм вярващ заради това, да знам какво става. В случая става въпрос за една 

помощ поискана от един храм. Вярно е, че трябва ... Моля? .. Не можах да 

разбера от Митрополията през храма, или не как точно, но аз за мене храма е, 

значи субекта на вярата е храма. Не е владиката, не е патриарха, не е моят 

свещеник. Даже смятам за субект, синът ми, който е солиста на хора, или 

нещо друго. Но аз мисля, че в случая ние изпадаме в положение да обсъждаме 

църковните дела. Аз не искам да обсъждам църковните дела тук, затова аз 

предлагам да гласуваме, г-н председател, да гласуваме принципното 

предложение на г-жа Димова, на комисия да получим доводи от храма, от 

църковното настоятелство, позицията на Владиката или на неговата 

институция и тогава да решим. Разбрах какъв е проблема – справедливостта. 



Тогава да решим от всичките храмове, колко ще помогнем, а ако сумата е 

2000 лева, аз мога тука веднага да кажа, че 1000 лева ще дари нашата група за 

този празник. Не искам да изглежда пошло, защото ние сме давали много и за 

всеки храм, и за всеки паметник, просто не искам да имаме дебат по 

църковните дела в светска институция, каквато е общинския съвет. .. Знаете 

ли песента, която пеят в храма и която слушам, има една много интересна 

църковна песен, извинявай Таня, в нея се пее за това, как Господ дава и защо 

ние трябва да даваме, ако не е от душа, ако не е от сърце, ако има сблъсък при 

даването на доброто, не говоря за финанси, тогава наистина има проблем в 

обществото и ние си създаваме сами проблема. Моля ви да подложите едно 

принципно решение, да го допълнят колегите, просто трябва да вземем 

решение да помогнем, но нека да разглеждаме нуждите на всички храмове, 

във връзка с празниците, които са свързани с нас.    

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Василев и след това г-н Балабанов.  

 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Аз няма да бъда такъв популист, какъвто е г-н Станев и ще кажа точно 

и ясно - моето предложение беше, това което се опитваме да вкараме 

колегите т.е. или колежката се опитва да внесе като предложение за гласуване 

на тази сесия, да отпадне и да не се разглежда. Аз съм далеч от мисълта дали 

трябва да подкрепяме финансово даден храм или да не подкрепяме. Съгласен 

съм. Но предложението ми е, нека да си мине по каналния ред, през 

ресорните комисии, да бъде внесено от храмовото настоятелство или каквото 

е там и след това да бъдат взети, направени предложения и взети решения за 

финансиране. Кога са тези празници, някой знае ли ги? Утре, в други ден 

може би или след един месец? Защо толкова бързаме? Или под натиска на 

това, че нещо трябва да се случи, трябва изведнъж да вземем решение да 

отпуснем едни пари. Защо? Защото общината има много пари? Моля ви се. 

Предложението ми е това – нека това предложение, което се опита да внесе 

колежката Димова, да се разгледа на комисия и да отпадне от днешната сесия. 

Благодаря. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Заповядайте г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изразявам съгласие с колегата Василев, но … 

 



Владимир ТОНЕВ 

Несъгласие или съгласие? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Съгласие, но все пак предлагам да вземем принципно решение в 

подкрепа, след което да си мине на комисия, да се види точно за какви 

дейности, какви суми се искат и вече комисията да прецени. Така или иначе 

каузата е благородна.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Може ли само да кажа моето мнение? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма смисъл ... 

 

Владимир ТОНЕВ 

Каузата безспорно е благородна. Но когато вземаме едно принципно 

съгласие без точна цифра, комисията като реши точната цифра, въпросната 

точна цифра, ние пак трябва да я гледаме на сесия. Така че нашето принципно 

решение в момента, че сме готови да помогнем, действително ще бъде чисто 

популистко, а то че сме готови да помогнем като християни, без съмнение е 

така. Но и аз се присъединявам към г-н Василев, нека да излязат дебатите в 

комисията и то в комисията на уважаемата от мене колежка Даниела Димова 

и след това да влезе на сесия. Иначе ние днеска ще вземем едно, че сме 

съгласни по принцип да подпомагаме, което на настоятелството няма да им 

върши работа, след себе си не носи пари.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така или иначе многократно и по двата въпроса има многократно 

подавани писма, заявления, искания за отпускания на помощ в общинската 

администрация. Аз се ангажирам да Ви предоставя, ако трябва входящите 

номера и копия на писмата, в момента не разполагам с тях, затова държим да 

има принципно решение, за да се задвижи процедурата, нищо повече.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Разбрах. Имаше изказвания преди това Таня, затова им дадох думата.  

 

Янко СТАНЕВ 

Аз ще гласувам да се отпуснат суми. Не съм популист, когато правя 

дарение тука и с колегите си, защото никога не съм обявявал нещо, което 



правя освен, ако то не е в случая за решението на някакъв въпрос. Никой не 

ме е виждал на рязане на лентички, на откриването на процедури и т.н. В 

случая става въпрос за един казус, който колкото както казах преди малко по-

надълбоко влизаме, толкова повече въпроси се раждат. Затова смятам, че г-ца 

Парушева е права, трябва да има гласуване на предложението на г-н Василев 

първо и след това да минем към гласуване на моето или съчетано с нейното 

предложение. Да едно и също е, да. Да се гласува и да преминем нататък, 

имаме голяма възможност да попаднем в едни плаващи пясъци, колкото 

повече мърдаме, толкова повече затъваме.     

 

Владимир ТОНЕВ 

Той беше преди това. .. Андрей. Дай да дадем на Ицо да се изкаже. 

 

Христо ДИМИТРОВ 

Христо Димитров – „Варненци за Варна“. Аз няма да влизам в детайли 

относно това какво решение ще вземе общинския съвет днес – „за“ или 

„против“. Единственото, което искам да кажа е, че напълно се присъединявам 

към предложението на г-н Василев не заради друго, а защото аз заедно с 

повечето от вас участвах в изработване на собствения ви правилник, който 

вие приехте и действително по формулата на този правилник би трябвало 

всяко едно такова решение да бъде гледано на комисия. Чувам няколко пъти 

тук репликата „искаме да скъсаме с практиката досегашната, да се вкарват в 

последния момент нещата“. Да наистина, и ние като граждани искаме това да 

бъде приключено един път за винаги. Още повече, че има нещо, което е 

специфично – вкарват се едни предложения, не се вкарват други, всеки може 

би има интерес от едни или от други. Така че нека все пак, призовавам 

общинския съвет да спазва собствения си правилник, действително нещата да 

бъдат гледани на комисия, където дискусията съм сигурен, че ще бъде доста 

по-ожесточена от тука. И след като комисията вземе решение, да бъде 

гласувано и на сесия. Благодаря ви. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря. .. Даниела, заповядай. 

 

Даниела ДИМОВА 

Абсолютно съм съгласна с коментарите на колегите, наистина трябва 

през комисия да се мине. Но само искам да ви кажа, че входящия номер е от 

януари месец. И причината не е в комисията по „Култура“ или по „Финанси“, 

просто от администрация не е върната преписката. И мотивацията ми да го 

внесем днес или на следваща сесия, или ако се придвижи до тогава е само с 



оглед на искането на митрополията и съответно на храма за голяма масовост 

и мащабност на мероприятието, което означава, че за да се съберат много 

хора, да бъде на открито, това трябва да се случи юни – юли месец. Затова 

колеги. Иначе ще направим един концерт в една заличка от 200 места, ще 

дойдат 200 човека, ще дадат някаква благотворителност нали за „Прокопий 

Варненски“, но това не е смисъла. Смисъла е да се направи на голям форум, 

на открито, т.е. искаме в близко време това да се случи, за да може да се 

използва летния сезон и да има по-голяма посещаемост на този концерт. А 

въобще не става въпрос тук, г-н Янко Станев каза – да се плащат хоровете. 

Тук не става въпрос да се заплащат хоровете на храма, а става въпрос да се 

привлекат външни гости и имена, които биха привлекли наши съграждани, 

които да могат да, така да се върви към тази мисия. Благодаря. Каквото и да 

реши съвета, аз съм съгласна и приветствам това, но трябваше да обърнем 

внимание на …        

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-жо Димова, много сте права, но след като вариантно може да бъде 

или юни, или юли – юни при всички случаи ние ще направим една работна 

сесия, за да може … 

 

Даниела ДИМОВА 

Да, затова ви го казвам сега … 

 

Владимир ТОНЕВ 

… и другите комисии да са работили. Работната сесия ще бъде някъде 

към края на юни, около 20 – 25. Възможно ли е да почака до тогава, да си 

минат всичките обсъждания, да станат в комисия, защото там им мястото за 

обсъждания и след това на сесията, която ще имаме в този период, вече като 

упълномощен от вас ви гарантирам, че ще я свикам и тогава ще можем да си 

разгледаме нещата спокойно. 

 

Даниела ДИМОВА 

Ами мисля, че това Ваше, тази Ваша декларация, че ще има сесия в 

близките 20 дни, така поставя нещата в едни реални параметри, за да можем 

наистина да минем и по реда на комисиите, и да стигнем до заседателна зала. 

 

Владимир ТОНЕВ 

И тогава, за да нямаме дебати и да не продължаваме през това време и 

да си нарушаваме собствените правила, бихте ли си оттеглили предложението 



– да може да си мине нормално през комисии и да си гласуваме с финансова 

обосновка на следващата сесия. 

 

Даниела ДИМОВА 

Добре, така или иначе сме го внесли, нека да го подложим на гласуване, 

пък при всички положения, в зависимо от резултата … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Разбрах Ви. 

 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Г-н Тонев, ако обичате. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Василев. 

 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Само като уточнение искам да кажа, че г-жа Димова, като председател 

на комисията, нали без никакви лични чувства, ако е знаела за това, че 

храмовото настоятелство на храма „Св. Атанасий“ са имали желанието да 

внесат такова писмо за финансиране чрез всеки един общински съветник едно 

такова предложение можеше да стигне до ресорната комисия. Така че не 

виждам защо от януари месец е отлежавало до сега в администрацията и дали 

е нямало кой да го посъветва. Освен това с промяната на правилника всеки 

един гражданин също може да прави предложения за разглеждане в ресорни 

комисии различни, според естеството на въпроса, който иска да се разглежда. 

Така че аз продължавам да настоявам да се гласува моето предложение първо 

и второ, не виждам защо е необходимо да се гласува предложението на  

колегата Балабанов, след като такова предложение може спокойно да бъде 

внесено от някой от членовете на групата или пък от друг общински 

съветник, и да бъде разгледано на комисия. Благодаря. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Балабанов, искахте думата.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам прекратяване на дебатите и гласуване на направените 

процедурни предложения от мен и колегата Василев.    

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви.  

 

Петя ХАРАЛАМПИЕВА 

Може ли и аз да се изкажа? 

 

Владимир ТОНЕВ 

Не. .. Имаме процедурно предложение за гласуване вече. 

 

Петя ХАРАЛАМПИЕВА 

Въпроса е само да добавя, че съм съгласна с думите на г-н Станев по-

рано, със забавянето на администрацията с предвижването на документите 

към комисии, и от там натъка … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Ми очевидно виждаме, че действително има проблеми в тази част. .. За 

протокола – Петя Харалампиева. .. Колеги, имаме процедурно предложение 

от г-н Василев за отпадане на точката от дневния ред. Иска се обикновено 

мнозинство от присъстващите в залата. Който е съгласен с предложението на 

г-н Василев да отпадне точката от дневния ред, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 11; против - 0; въздържали се – 12, 

предложението не се приема. 

 

Колеги, който е съгласен с предложението на г-жа Димова, моля да 

гласува. .. В момента нямаме средства, приемаме го само по принцип. .. 

Принципно съгласие да се гледа от комисия. Обикновено мнозинство от 

присъстващите в залата. Колеги, който е съгласен с предложението на г-жа 

Димова да получи принципно съгласие на общинския съвет да се гледа в 

комисиите и след това да влезе с цифри в общинския съвет, моля да гласува.    

  

981-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства по повод 175 

години от построяването на храм „Св. Атанасий”  и възлага на кмета на 

община Варна да внесе предложение, съобразено с финансовите възможности 

на бюджета на община Варна за 2013 година. 

 

Резултати от гласуването: за – 19; против - 0; въздържали се – 4, 

предложението се приема.  

 



Предложението за принципно съгласие на общинския съвет да се гледа 

в комисиите, като със съответните членове и алинеи преди подписване на 

протокола г-жа Стефанова ще има ангажимента да го облече.  

Изказване на г-жа Парушева. 

Решението е прието. 

 

Таня ПАРУШЕВА 

Изказването ми е във връзка със следващото предложение и с такива, 

които в последните няколко сесии виждахме като предложение в 

изключителна приоритетност, внасяни на сесия, докладвани от колеги, които 

са ресорни комисии – не „Финанси“. Не знам как така в последната половин 

година се наложи практиката ресорни комисии да ангажират Общински съвет 

и община Варна с взимане на решения касаещи „Финанси“. Значи 

принципните съгласия за финансиране на конкретни обекти следва да се 

разглеждат в ресорните комисии, но задължително трябва да минават санкция 

от комисия по „Финанси“. Принципно, без значение дали става въпрос за 

православен храм, дали става въпрос за ислямски храм, будистки или какъвто 

и да е там - не става въпрос за подкрепата или не на развитието на празници в 

храмовете, става въпрос за това ние да взимаме решения, които са обективно 

разгледани. Аз лично изразявам несъгласието си и няма да го гласувам, от 

сега казвам на всеки един колега председател на комисия, няма да гласувам 

точка, която не считам за наложаща и наистина не е от социален аспект, 

такава каквато обсъдихме, внесена по този начин. Не съм „против“ 

предложението, което направиха колегите, умишлено не гласувах. 

Позитивното ми отношение по повод на това, защото аз бих подкрепила – пак 

казвам, дали ще е ислямски, будистки или какъвто и да е храм, бих го 

подкрепила. Взело решение на комисия по „Финанси“, получил положителна 

санкция от ресорната комисия. Така че за следваща точка също няма да 

получи положителното ми становище, не защото съм „против“, а защото не 

смятам, че това трябва да ни е практиката. Последната половин година това 

ни е практиката – за комисия „Здравеопазване“ и още две комисии няма да 

цитирам колегите. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви, г-жо Парушева. Всъщност … 

 

Станислав ИВАНОВ 

Искам да взема думата … 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Секунда, моля ти се. Исках да кажа нещо. Всъщност принципното 

съгласие, което го дадохме замества по този начин предложението на кмета 

на община Варна към въпросната ресорна комисия. Де факто това се получи. 

Заповядайте, г-н Иванов. .. Така. Следваща точка от предложенията.  

Имахме предложение от Людмил Цветков, предвид на това, че се дават 

300 лв. помощи, да не се гласуват в социалната комисия, че после да си 

играем пак да го гласуваме във „Финанси и бюджет“, би трябвало да се 

гласува в комисията по „Финанси и бюджет“. .. Ще имаме. .. Г-н Цветков си 

оттегли предложението. Не е супер спешно, ще остане за следваща сесия.  

И имахме предложение, което сега искам да се изкаже ясно. Беше от 

един .., сега не знам дали е монах или отец. Във връзка с покрива, но не го 

виждам тука, за да си подкрепи решението. Поради липса на предложителя, 

няма какво да гледаме, който да каже какво е решението. С това точките по 

„Финанси и бюджет“ приключиха.  

      

 

 



VII. 

 

По точка седма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

 

(1) – приемане План на община Варна за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013 – 2014 г.). 

 

Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 

 

Владимир ТОНЕВ 

Поканвам председателя на ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ – Лидия Маринова да прочете предложенията за решение. 

 

Лидия МАРИНОВА 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

982-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 

8 от ЗМСМА, в изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и План за действие за 

изпълнение на Националната стратегия /ДВ бр. 21 от 13 март 2012 г./ и във 

връзка със Заповед № РД-12-7706-393/30.11.2012 г. от Коста Базитов – 

областен управител на област с административен център град Варна и 

Методически указания за планиране, представени на заседание на Областен 

съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на 

30.11.2012 г. и по предложение от Христо Бозов – вр. и. д. кмет на община 

Варна с изх. № РД13009852ВН/19.04.2013 г., Общински съвет – Варна приема 

План на община Варна за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други български граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2014 г./, съгласно приложение № 

1 към настоящото решение. 

 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Гласуването е поименно, но в момента трима човека излязоха от залата, 

като каза че отиват по така нормални човешки нужди. Или да почакат да 

направим почивка от пет минути или да закрия сесията. … То една точка 

остана. .. Една точка остана, ако сте съгласни някой .. Аз си изчерпах вота за 

почивка, ако някой от групите поиска 10 мин. почивка, за да видим хората, 

които излязоха дали ще се върнат. ..  

 

Янко СТАНЕВ 

………………. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, това става поименно. Проверка на кворума.    

 

Проверка на кворума: присъстващи - 24; отсъстващи - 24. 

 

Поради липса на кворум … 

 

Лидия МАРИНОВА 

Тука са. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Станислав Темелков – тук, Андрей Василев – тук. 26. Имаме кворум, 

заседанието продължава.  

 

Лидия МАРИНОВА 

Аз го изчетох. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги … Предложението е изчетено. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Аз го изчетох. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Поименно гласуване.  

Остана последна точка от дневния ред – попълване на комисии, 

евентуално, ако има предложения и избор на председатели. Казвам какво е 

останало. В тази връзка каня новата колежка общинска съветничка, ако е 

готова и ги е написала, да внесе в кои комисии иска да участва. 



Анула РАШКОВА 

Първата комисия в която, постоянна комисия „Образование и наука“; 

втората – „Здравеопазване“; третата – „Социални дейности“. Временните – 

„Структура на общинска администрация“; втората временна – „Правилник за 

взаимодействие между Общински съвет и общинската администрация“; и 

третата временна – „Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви. Ще ги приемем само за сведение, но понеже Желез 

Железов, когато сме броили кворума аз съм го преброил, че е тука, а той на 

практика го няма или липсата на Таня Парушева ни събаря кворума. 

Останали сме 25 човека в залата.  

 

Янко СТАНЕВ 

………………… 

 

Владимир ТОНЕВ 

Така. .. Колеги: 

    

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

отсъстващи - 23, предложението се приема. 

 

След това, ако някой го обжалва и решава, че кворума е 26 … Така. .. 

Във връзка с предложението …  

 



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 

Общински съвет – Варна. 
 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

Владимир ТОНЕВ 

Гласуване на ръка с обикновено мнозинство за комисиите, в които желае да 

участва новата колежка. Който е „за“, моля да гласува.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

983-8.  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 Анула Георгиева Рашкова да бъде член на 

ПК „Наука и образование”, ПК „Здравеопазване”, ПК „Социални дейности и 

жилищна политика”, ВрК „Структури и общинска администрация”, Вр.К 

“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 

ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

 

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

предложението се приема. 

 

Закривам Деветнадесета сесия на Общински съвет – Варна.  

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 

 

                           _______________ /В. ТОНЕВ/ 
                                                                                   съгл. р-ние № 956-2(19)/04.06.2013 г. 
      

ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   

  

________________/Ю. ПЕТКОВА/    

                    
                                              СЪГЛАСУВАЛ 

                                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 


