
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 22 
 
Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван Луков, 
се проведе на 06.08.2013 г. (вторник) от 09:00 ч. до 15:20 часа.   

  
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Миглен ТОДОРОВ 
Петър ТОДОРОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги до този момент в присъствения списък са положили 

30 общински съветника подписа си и имаме кворум, и откривам Двадесет и 
второто заседание на сесията. Ще ви помоля – първо искам да се извиня, че 
закъсняваме с близо половин час, след което ще ви помоля и гражданите, 
които присъстват на сесията да имаме така уважение и когато имат 
изказвания, и когато искат думата на микрофон, ще им бъде предоставено, а 
не да идват на бюрото тука и да прекъсваме сесията.  

Постъпило е заявление от г-н Добромир Йорданов Джиков, общински 
съветник в Общински съвет – Варна: „Уважаеми г-н Луков, уведомявам Ви, 
че няма да присъствам … Колеги, започнахме сесията, ако обичате запазете 
тишина. „Уведомявам Ви, че няма да присъствам на Двадесет и второто 
заседание на Общински съвет – Варна поради служебни ангажименти извън 
страната в периода 05 до 10.08.2013 г. включително“. Други заявления за 
отсъствия не са получени.  

Така. Понеже имаме и двама съветника, които преминаха на други 
длъжности – имаме представител на ОИК, Общинската избирателна комисия. 
Ще го помоля да изчете решението на ОИК. Г-н Богоев, заповядайте. 

 
Кристиян БОГОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници и гости. Решение № 584 на Общинска избирателна комисия 
относно прекратяване правомощията на общински съветник:  

На основание чл. 30, ал. 6, изр. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 
от ЗМСМА, чл. 217, ал. 1 Общинска избирателна комисия реши: прекратява 
пълномощията на Лидия Велик Маринова, като общински съветник от 
групата на политическа партия „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна, анулира 



издаденото удостоверение, обявява следващия в листата на политическа 
партия „ГЕРБ“ – Антонио Георгиев Угрински за избран за общински 
съветник в Общински съвет – Варна и издава съответното удостоверение.  

Следващото решение № 585 относно също прекратяване на 
пълномощия на общински съветник, представено е заявление от г-н Димитър 
Иванов Чутурков и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, във вр. чл. 30, ал. 4 
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 277, ал. 1 от Избирателния кодекс, Общинска 
избирателна комисия реши: прекратява пълномощията на Димитър Иванов 
Чутурков, като общински съветник от групата на политическа партия „БСП“, 
обявява следващия в листата на политическа партия „БСП“ – Януарий 
Марков Вичев и издава удостоверение за избран за общински съветник.  

Моля новите общински съветници да дойдат при мен, за да получат 
удостоверенията си и да положат клетва.  

 
Иван ЛУКОВ 
За полагане на клетва: 
 
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! 
 
/Общинските съветници Антонио Георгиев Угрински и Януарий Марков 

Вичев полагат клетва и подписват клетвените листи./  
           
Колеги, пристъпваме към приемане на дневния ред, проекта за дневен 

ред на Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Варна. Проекта е 
размножен, изпратен е по таблетите на колегите. Като допълнителни точки 
писмено от председателите на комисии са постъпили следните предложения. 
Колеги, ако обичате и въобще в залата, ако обичате за тишина.  

Постъпили са допълнителни предложения от председателите на 
съответните комисии за точки в дневния ред, а именно – от председателя на 
комисията по „Финанси и бюджет“, като точка трета за разглеждане и 
приемане на решение във връзка с участието на община Варна с проектно – 
предложение в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с проектно – предложение „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“ по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. като точка трета.  

Като точка дванадесета е постъпило предложение от председателя на 
комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ – г-н 
Николай Георгиев. Имате ги и тях на таблетите, доста така дълги са.  



И като точка тринадесета от Временна комисия „Структури и общинска 
администрация“ предложение за промени в структурата и общата численост 
на общинската администрация. 

Който .. Трябва първо тях да гласуваме да влязат в проекта за дневен 
ред. Извинявам се, и в „Култура“ има допълнително още две точки. 
Подсказаха ми, извинявайте. Така че първо трябва тези .. Така. От „Култура“ 
това, което е постъпило допълнително към точката това е отпускане на 
финансови средства на Дамян Светлинов Йорданов и Николай Димитров за 
участие в Петия Световен фестивал на флейтовите инструменти в Мендоза, 
Аржентина. И другото е отпускане на финансови средства за провеждане на 
Деветото издание на Световния фестивал на анимационния филм Варна. 

Така. Първо да гласуваме тези точки, които са предложени за проект .. 
Да, слушам. .. Ама нали после трябваше .. После като обсъждаме целия 
дневен ред .. Не, няма да го приемаме целия дневен .. Сега ще прием тези, 
които са постъпили писмено и след това вече ще имате думата за 
предложения за допълнителни точки, ако още има. Това са писмените точки, 
които са постъпили. .. Те са разпратени и в таблетите, просто съгласно 
Правилника дневния ред беше публикуван преди тези точки да постъпят 
писмено. Но те също са разпратени в таблетите. .. Така, който е съгласен 
допълнителните точки от комисията по „Култура и духовно развитие“ да 
влязат в дневния, в проекта за дневен ред, моля да гласува. .. С таблетите 
колеги. 

Колеги, ще ви помоля отново, пак някаква грешка. .. За комисията по 
„Култура“, който е съгласен, моля да си изрази вота.      

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 1; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение за проекта за дневен ред е от комисията по 

„Финанси“, който е съгласен моля да гласува. .. За комисията по „Финанси“.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение за проекта за дневен ред от комисията по 

„Структури и общинска администрация“, който е съгласен моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И последното от комисията по „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“, режим на гласуване.  



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

предложението се приема. 
 
Колеги … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. 
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав, но поради така, че трябваше да изискваме 

оперативна работа в някои от комисиите особено ..  
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. 
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прави. Колеги с така предложените промени в проекта 

за дневен ред, имате ли други предложения за промени или допълнително за 
точки в дневния ред?  

 

Веселина САВОВА 
Може ли .. Г-н Луков. Само едно допълнение към това, което каза г-н 

Аврам Тодоров – от името на всички журналисти тук искам да Ви кажа, че 
ние неразполагаме с предложенията, които в момента влизат в дневния ред. 
Това, че съветниците ….  Някой се опита да ми вземе микрофона, да. Това, че 
съветниците разполагат с тези предложения съвсем не облекчава нашата 
работа, защото в момента гадаем какво точно вие гласувате. Тази практика за 
съжаление, в продължение на години не може да бъде прекратена. Пожелавам 
Ви, Вие като председател на общинския съвет да я прекратите. А сега много 
Ви моля някак си да ни ги размножите, за да имаме и ние представа какво 
гласувате. 

Иван ЛУКОВ 
Добре, съгласен съм. Ще ви бъдат предоставени, но ги има и качени на 

сайта. Има ги качени и на сайта на община Варна, но сте права – ще ви бъдат 
.. Вчера, вчера. .. Има ги, права сте, ще ви бъдат размножавани, ще ви бъдат 
предоставени.  

За дневния ред колеги. 
 
 

Ради РАДЕВ 
Предлагам точка осем от дневния ред, а именно промени в 

ръководствата и съставите на постоянните и временните комисии към 
Общински съвет – Варна, да бъде изместена на мястото на точка четири.  



 
Иван ЛУКОВ 
Така, други? 
 
Кръстьо КРЪСТЕВ     
По дневния ред аз имам предложение, като гражданин.  
 
Иван ЛУКОВ 
Представете се само, извинявайте.  
 
Кръстьо КРЪСТЕВ 
Имам предложение в точка „Разни“ да влезе отново казуса на училище 

„Захари Стоянов“. Този проблем така и не е решен, а на лице е тенденциозно 
отношение, неравноправно. Когато стане въпрос за Математическа гимназия, 
с която делят една сграда Общински съвет и администрацията щракат с 
пръсти, дават половин милион и една чисто нова сграда се строи за няколко 
месеца, а когато стане въпрос за основното училище, за една преградна стена, 
за която училището и настоятелството отделят средства администрацията 
вади от девет кладенеца вода да обясни как не може да стане. Значи този 
въпрос трябва спешно да се реши, тъй като не остава време – септември 
месец е следващия месец. До тогава, трябва да се направи необходимото така, 
че да започне нормален учебен процес и в основното училище.  

 
Иван ЛУКОВ 
Аз ви предлагам понеже тука е сесия, а не комисии - в комисиите имаме 

точка „Разни“, в сесията няма как да имаме точка „Разни“. Имаме обаче точка 
„Питания и отговори на питания“ … 

 
Кръстьо КРЪСТЕВ 
Е ми Вие знаете най-добре, Вие преценете къде да се включи този 

казус.  
 
Иван ЛУКОВ 
„Питания и отговори на питания“, така че може спокойно да бъде 

зададен въпроса и да Ви бъде отговорено. .. Така. ..  
 
Маргарита АТАНАСОВА 
В допълнение – искам да ви попитам дами и господа, дали вие сте 

получили това, което сме пуснали неправителствените организации към 
общинските съветници, към председателя на общинския съвет, към кмета и 
към заместник – кмета, това което сме разкрили с фактури и всичко. Внесено 
е, последните фактури са 67 на брой и са внесени до всички съветници. Ако 



не сте ги получили – за присвоявания и извършване на действия, към самата 
община се правят отчети, а е подписано от името на Кирил Йорданов, а 
човека хабер няма за това нещо. Така че, ако не сте готови на следващото. 
Фактически да го разгледаме, тези присвоявания. .. Да, да. Внесли сме го … 

 
…………………. 
Г-н Луков.  
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Присвоявания има доказани, просто ако не сте готови, не сте го 

получили, за следващия път. 
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, правя предложение от точка осем – 

разглеждане на решения на постоянната комисия по „Собственост и 
стопанство“ да отпадне подточка пет: създаване на работна група с цел 
проверка дейността на общинските търговски дружества 01.01.2012 г. до 
31.12.2013 г. Мотивите ми са следните: след като г-жа Тънмазова обяви 
гладната стачка НАП възложи ревизия на всички общински дружества. Има 
ревизионни актове, а има и още ревизии, които не са приключили. Затова аз 
предлагам да се преформулира в дневния ред решението – да се задължат 
управителите и изпълнителните директори на общинските търговски 
дружества да представят в общинския съвет копия на ревизионните актове, за 
да се проследи каква е, как е минал одита им, за да се види и какви 
предписания са им дадени. Втория ми мотив е, че не можем да запишем 
такова решение до 31-ви декември. Значи отчетната година завършва на 31-ви 
декември, всякакви действия може след 1-ви април, когато търговските 
дружества си подготвят отчетите. А 2012 г. цялата е проверявана от НАП. 
Мисля, че .. Не знам кой го е предложил това нещо, но ако искаме някакъв 
ефект да получим, то е първо общинските съветници и по-точно комисията по 
„Собственост“ да прегледа тия одитни доклади, да види какви санкции има 
наложени на дружествата, а може и да няма. И тогава да се ориентираме в 
каква посока върви управлението им.  

 

Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви.  
 
Младен ЖИВКОВ 
Г-н председател, дами и господа общински съветници. За протокола 

Младен Живков – сдружение „Чиста съвест“. Така. Имам две искания. Първо, 



бихте ли били така добри да предоставите одит на фирма „Пазари“ ЕАД. И 
второто ми искане – бихте ли проверили договора ви с фирма „Спартак“, 
СОД Софрониев, как Владо Михалчев взема по 14 хил. лв. всеки месец от 
нашите пари на българския данъкоплатец. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви и аз. Колеги и уважаеми гости. В момента приемаме 

дневния ред. В коя точка да го вкараме това искане? Имаше комисия по 
„Собственост и стопанство“, призовавам и предния пък го казах – всички 
граждани нека да си поставят въпросите и исканията на комисиите, където да 
бъдат обсъдени подробно, комисиите са с добри специалисти, там да бъдат 
взети решенията  и тук на сесията … 

 
Младен ЖИВКОВ 
В точка едно – питанията.  
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми като е питания, застанете и питайте. Има питания, питайте. Е ми 

ок. .. На комисия и на всичко – питайте. ..  
 
…………… /гражданка/ 
Значи аз също има едно питане … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не Ви … Ама ние не сме приели … 
 
…………… /гражданка/ 
Добре, като го приемете. Просто искам да ме имате предвид. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок, разбрах. Нещо към дневния ред друго имате ли? 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Аз. 
 
Иван ЛУКОВ 
Слушам. 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Слави Михайлов се казвам, председател съм на националното 

сдружение на сираците в България. На 29 юли написахме писмо до кмета на 
община Варна с молба за подкрепа и съдействие относно … 



 
Иван ЛУКОВ 
В коя точка да го вкараме? 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
…. Подкрепа от общината. Това Вие ще прецените. Подкрепа на 

общината за … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама аз това го казах преди малко. .. Приемаме, процедурата в момента е 

да приемем дневния ред … 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми да, аз искам да предложа в дневния ред да се гласуват … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама това какво е? 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
… средства, които да са за награден фонд за една кампания, която за 

трета година организираме. Става въпрос за 1 100 лв. – 350 деца за 
настаняване … 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, съгласен съм, трябва да мине .. Ето пак го казвам. Когато имаме 

някакви въпроси, когато имаме някакъв проблем, който трябва да бъде решен 
отворено е абсолютно всичко – комисиите са отворени. Заповядайте на 
комисиите, поставете си там проблемите, ще бъдат обсъдени, ще бъде взето 
някакво решение, за да можем тука, когато особено приемаме дневния ред на 
сесията … 

 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми на 24-ти е самата кампания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми Вие от кога знаете, че е на 24-ти? 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми от седмица преди да пусна писмо до … 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Имаше комисия преди три дена по „Финанси и бюджет“. Точно преди 

три дена и вкарахме сега това. Защо … 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми вчера разбрах, че общината го няма заложено в бюджета … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок, благодаря Ви. Благодаря Ви. В питанията ще си поставите въпроса. 

Колеги, ако няма .. Има питания, ще си поставите … 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Няма да се гледа, така ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Има … 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
На сесията сега. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има точка „Питания и отговори на питания“, ще си поставите там 

въпроса и ще Ви бъде отговорено. .. Така, постъпили са реално две 
предложения за промени в дневния ред. Първото от тях е … Първото 
предложение, т.е. последното предложение което постъпи беше за точка, 
подточка пета от „Собственост и стопанство“ – да отпадне. В режим на 
гласуване. .. Подточка пет от „Собственост“, за създаване на работна група .. 
От точка осма, от „Собственост и стопанство“ подточка пет за създаването на 
работа група за проверка на дружествата, да отпадне. .. В режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
И следващото предложение, което постъпи – точката за … Аз ви 

предлагам, когато гледаме отчетите на дружествата и приемем отчетите на 
дружествата да го гласуваме тогава за изискването. .. Следващото 
предложение беше точката, да бъдат разместени точките – от комисията за, 
комисията за избор на председател на комисия да стане точка четвърта. В 
режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 3; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 



 
Колеги, съгласно правилника – който е съгласен с проекта за дневен ред 

с така направените допълнения и промени в него да го гласуваме изцяло да 
стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. В режим на 
гласуване сме.  

 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и духовно 

развитие” относно: 
(1) –  удостояване с почетно звание „Почетен гражданин на Варна” и 

почетен знак „За заслуги към Варна“. 
(2) – отпускане на финансови средства на Дамян Светлинов Йорданов и 

Николай Димитров Докторов – Председател на СНЦ „Традиции, духовност, 
култура – Варна” за участие и представяне на българския народен 
инструмент кавал в Петия Световен фестивал на флейтовите инструменти - 
Мендоза, Аржентина.  

(3) –  отпускане на финансови средства за  провеждане на Деветото 
издание на Световния фестивал на анимационния филм Варна. 

 
3. Разглеждане на предложение за решение от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане на решения във връзка с участието на община Варна с 

проектно предложение в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с проектно предложение „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. 

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

съвет – Варна. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) – изменение и допълнение  на Раздел І, т. 3 от Програмата на 

община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от община 
Варна за учебната 2013/2014 г. 



 
6. Разглеждане на предложение за решение от ПК “Здравеопазване” 

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

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

стопанство” относно: 
(1) –  приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2012 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2013 г. на: 

- „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
- „Пазари“ ЕАД  
- „Градски транспорт“ ЕАД 
- „Ученическо и столово хранене“ ЕАД 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ 
(2) –  предоставяне безвъзмездно за управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. 

С. Пушкин”, имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Н. Державин” № 19. 

(3) – отмяна на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет – 
Варна и предоставяне безвъзмездно за управление на ОП “Комплекс за 
детско хранене“, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

(4) –  вземане на решение за провеждане на конкурс по документи за 
избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и 
вещи – общинска собственост. 

(5) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
безвъзмездно право на ползване между община Варна и МБАЛ „Света 
Анна“ АД. 

 
8. Освобождаване и избор на членове на управителни и контролни 

органи в търговските дружества собственост на община Варна. 
 
9. Разглеждане на предложение за решение от ПК “Архитектура, 

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

(1) –  съгласуване на План за застрояване на УПИ IX – 228 „за хотелски 
комплекс”, кв. 36 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

 



10. Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 съдебни 
заседатели при Окръжен съд гр. Варна във връзка с Наредба № 1/03.02.2011 г. 
за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет. 

 
11. Приемане на доклади от представителите на община Варна за 

участието им в общото събрание на акционерите на: 
- МБАЛ „Света Анна – Варна” АД; 
- „Спортен комплекс „Спартак”” АД; 
- „Общинска банка“ АД. 
 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 

проекти включени в проектно предложение рег. № BG161PO001-5.3.02-0011 
„В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.”, подадено за 
оценка в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-
02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, приоритетна ос 5: 
„Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР” на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(2) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 
проекти включени в проект на „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – Варна” (ИПГВР), разработен в рамките на проект „Подкрепа за 
разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. 
Варна”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG161РО001/1.4-07/2010/003 от ОП „Регионално развитие” 2007 - 
2013 год. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по Програма BG06 на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 - 2014, „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, 
Компонент 2 – Грижа за деца в риск. 

 
13. Разглеждане на предложение за решение от ВрК “Структури и 

общинска администрация” относно: 
(1) – промяна в структурата и общата численост на общинската 

администрация. 
 
14. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2013 г. – 31.07.2013 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 



 
Проекта за дневен ред е дневен ред на Двадесет и второто заседание. 
Преминаваме към точка първа от дневния ред.                     



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата. Нека първо … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте много, нека .. Един съветник вдигна ръка …  
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря за 

своевременната намеса на ръководството на общината при мой сигнал за 
отстраняване на една дупка на ул. „Шипка“, която създаваше конфликтни 
ситуации и можеше да се стигне до произшествия.  

На днешното заседание искам отново да подам сигнал за ул. „Иван 
Вазов“ кръстовището с „Петър Енчев“, има също около половин квадрат 
отворена дупка в асфалта, около 20 см. дълбока и понеже има в едната страна 
на улицата плътно паркирали автомобили, много често там се създават 
условия за пътно транспортни произшествия и мисля, че за един квадрат не е 
проблем да се попълни тази дупка. 

Благодаря ви.  
 
Иван ЛУКОВ 
Други? Заповядайте, г-н Василев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Съгласно закона за устройството 

на черноморското крайбрежие ежегодно в бюджета на общината влизат 50 %, 
т.е. постъпват 50 % от концесионните вноски, които се плащат за всички 
плажове във Варна. Интересуваме до момента каква сума е влязла в 
приходната част на бюджета и по какъв начин, ако е разходвана, е 
разходвана? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос – още в началото на 
бюджета 2013 г. заложихме средства за проектиране на сепаратор на 
Шокъровия канал. До момента нямаме информация да е възложено 
проектирането, на какъв етап е то, ако има такова? Това са ми въпросите. 
Благодаря.  

 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и гости. Искам да изразя 

благодарствено отношение от името на, от мое име лично и от името на 
гражданите, които подадоха сигнал. Става въпрос за един обект до бл. 67 в 
„Чайка“, имаше сигнал, че се извършва незаконно строителство, че се няма 
разрешение за строителство и т.н., но по техен сигнал на гражданите, 
входираното заявление е препратено по компетенция до районото кметство  
„Приморски“ и от кмета – Проданова имам писмо, в което ми се отговори и аз 
ще докладвам на гражданите, че няма проблеми с този обект. Става въпрос за 
един обект, който е на „ЦБА“ и искат там да се строи голям супермаркет в 
него район до бл. 67. Това е първото благодарствено отношение, което 
изразявам и второто е от решението на Двадесет и първото заседание на 
общинския съвет, точка четири мисля, че беше за комисията по „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ искам да благодаря на администрацията 
на кмета администрацията на кмета Портних, че започнаха действия по 
възобновяването на тръжната процедура за изготвянето на зеления регистър. 
Прословутия регистър, който трябва да бъде изготвен, трябваше да бъде 
изготвен от 2004 г. по чл. 63 от ЗУТ. Няма да се връщам в миналото. Имаме 
нов кмет и се надявам нова администрация, която да заработи, и в този ред на 
мисли ви призовавам по-бързо да назначим в „Инженерна инфраструктура и 
благоустройство“ човек, който да отговаря на нарасналите нужди и 
изисквания към града, и Вашите цели за новите проекти които сте ги 
входирали и се запознаваме, днеска ще ги гледаме също в идеите ви за 
заместник кмет по „Туризъм“ и другите, да ги претворим. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги?  
 
Петя ХАРАЛАМОВА 
Значи, добър ден на всички дами и господа, на уважаемите общински 

съветници и на председателя на общинския съвет. За протокола – Петя 
Хараламова се казвам. Моето питане е такова – значи, детския към, който е 
към „Собственост и стопанство“ комисията … 

 
Иван ЛУКОВ 
Ако обичате, запазете тишина .. 
 
Петя ХАРАЛАМОВА 
Това специално е моето питане към г-жа Трендафилова – може ли да 

покаже договора за наем на този детски кът към общината? Благодаря ви.  



 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми дами и господа, уважаеми … 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола само … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да? 
 
Иван ЛУКОВ 
Името, името за протокола.  
 
Маргарита АТАНАСОВА 
За протокола – Маргарита Атанасова. Уважаеми господа кметове, 

уважаеми г-н председател и всички съветници. Между бл. 129 и 130 се 
намира празно пространство, което е обрасло горе с … Кв. „Младост“. В 
което съм изброила 45 майчета с малки деца между 1 и 3 години. Една 
площадка, която отдавна е фактически изоставена и тези майки водят децата 
си чак долу в спортния комплекс, което абсолютно не може да задоволи 
нуждите им. Моля да ни се помогне и това, като фактически от разни. И моля 
да ми разрешите на един от вашите съветници, който се намира тук в 
общината да поднесем една грамота – не можем само да искаме, а искаме и да 
благодарим. От благодарните „Жени Еви“ на град Варна обръщаме се и 
молим г-н Андрей Василев, който се намира в залата, моля да излезе … 
Андрей Василев, ако обичате, искаме да Ви благодарим от името на жените в 
неравностойно положение и „Евите“, за които Вие направихте толкова много. 
Дадохте ни кътче небе и земя под слънцето.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви.  
 
Тодорка КОЛЕВА 
Д-р  Колева, директор на основно училище „Захари Стоянов“. Аз съм 

тук, за да така дам сведения относно изпълнението на решението на 
общинския съвет от предната сесия, тъй като общинския съвет взе решение да 
се изготви КСС за преграждане на малък физкултурен салон и актова зала в 
четири класни стаи. По моя докладна Инвестиционна политика изготви тия 
КСС-та и ние с училищно настоятелство можем да финансираме и 
преграждането на тия четири класни стаи. Т.е. бюджета на училището и 
училищното обстоятелство може да подсигури необходимите средства за 
преграждане на класните стаи, не е необходимо допълнително финансиране 



от Общински съвет. Тук сме само, за да поискаме съгласието на принципала 
Общински съвет, да започнем тези ремонтни дейности с оглед на 
наближаването на учебната година. Искам също така да кажа, че по принцип 
основно училище „Захари Стоянов“ по акт за собственост и по договор за 
предоставяне разполага с 50 % от базата, материална база и тези 50 % са ни 
достатъчни да започнем учебната година, но тъй като Математическа 
гимназия не може да се събере в своите 50 % и всъщност й се налага да 
ползва класните стаи в смяната на основното училище, за да запазим тази 
възможност на Математическа гимназия, за да можем и ние да реализираме 
нашия прием е добре да реализираме тези преустройства, за това искам 
съгласието, решението на Общински съвет в точката по „Стопанство и 
собственост“ за реализиране на тези ремонтни работи. Благодаря ви. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
На предната сесия аз ви предупредих. Приехме решение по отношение 

на училище „Захари Стоянов“, което не почиваше на никакви законови 
основи. В момента виждаме, че даже това решение, което сме приели 
директорката Колева пак не я удовлетворява. Аз ви предлагам повече да не 
обсъждаме положението с училище „Захари Стоянов“. Има си комисии, има 
си органи, които биха решили. Не може общинския съвет да се занимава на 
всяка сесия, какво иска г-жа Колева. Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 

Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Общинския съвет ще се занимава, защото без да съм навътре в проблема – 
проблемите и на децата на „Захари Стоянов“ и на Математическа гимназия са 
проблемите на гр. Варна. Така че той ще се занимава с този въпрос, колкото и 
на някой да не му се иска, едно училище живее в леко привилегировано 
положение, заради това че има влиятелни хора зад себе си и едни други хора, 
които нямат влиятелни хора и така. Мисля, че в днешната администрация в 
лицето на г-н кмета и председателя, и в наше лице имаме равнопоставеност. 
Доказателство за това е това решение, което взехме предния път. Какъв ни е 
проблема – проблема ни е, че двамата директори на училища не могат да 
подпишат този протокол. Аз попитах г-н началника, градоначалника и мисля, 



че това трябва да се направи. Как става това – става по три начина: 
доброволно, насила и с решение. Аз не виждам как директора на 
Математическа гимназия не може да се разбере с директора на „Захари 
Стоянов“ и не виждам кой трябва да бъде медиатора или … Ако ние сме 
медиатора, ние сме казали с нашето решение. Даже не ме интересува това 
дали 200 деца повече са приели на едното място. Дай Боже и другите 200 да 
са приели. Така че аз смятам, че ние ще се занимаваме с този въпрос и в 
рамките на тази седмица този протокол, трябва да бъде подписан. В противен 
случай, при нерешаване на въпроса аз пък смятам да се търси персонална и 
лична отговорност на тези кадрови люде, оторизирани да решават въпросите, 
а не да ги оставят ей така. И .. Аз не заплашвам, аз просто предлагам. Значи 
Математическа гимназия е фактор, който е толкова обичан във Варна, че няма 
нужда да се говори. Ще търсим отговорност на всеки, който неспомага за 
решаването на въпроса. Каква ще бъде тази отговорност – може да е морална. 
Но ще я търсим тази отговорност. Така че, аз смятам, че ние ще се 
занимаваме с този въпрос и в рамките на няколко дни това споразумение 
трябва да бъде подписано, за да може да се извърши строителството в „Захари 
Стоянов“. Общинския съвет чрез общинския председател и председателския 
съвет, лично аз се ангажирам да поставя въпроса и ние да участваме дейно. 
Да подпомогнем и администрацията и двете училища. Ако трябва да наемем 
обществен посредник. Такива има експерти. Но решение трябва да има. 
Благодаря.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н … 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
… Луков. Аз правя процедурно предложение да спазваме точката 

„Питания и отговори на питания“, а не да преминаваме по същество. Значи в 
случая има поставен проблем, администрацията е тука, която си записва и на 
следващата сесия, както е по правилника ще получим положителен, 
отрицателен, предложение за решение иначе изместваме дневния ред, нали. 

 
Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм. Разбрах. Последно, имаше още едно заявено питане .. Г-

жа Парушева. 
 

Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, първо искам да честитя на избраните нови заместници и да им 

пожелая ползотворна работа. Две питания имам. Първото е свързано с 



палатката, която е в кръговото движение на ЖП – гара. Значи много ме 
вълнува как точно е разрешено поставянето на тази палатка – препятства 
видимостта за насрещното платно в кръговото. Освен всичко останало е 
толкова мръсно. Как точно е разрешено поставянето й, как е направен 
режимът на проверка за опазване на околното пространство. Значи това е 
публична собственост и никой няма право да я нарушава. Това е първото ми 
питане. Значи всеки има право на мирен протест, но това не означава, че 
трябва да уврежда публична собственост. Това е първото ми питане. 

Второто ми питане е във връзка с протеста вчера, който беше пред 
Евксиноград – как е разрешено затварянето на пътя? Значи, Варна е 
туристически град. Отзивите вчера от това, че трябваше да бъдат пренасочени 
трансферите на пристигащите на летище Варна, трябваше да бъдат 
пренасочени автобусите редовно движещи се по тези линии, за да могат 
хората, които работят в курортните комплекси да достигнат до работните си 
места. За мен е необяснимо. Значи всеки има право на мирен протест. В 
никакъв случай не коментирам това хората, които са решили да изразят вота 
си по повод протеста, който осъществяват дали всъщност е мирен. Как точно 
се разреши затварянето на главния път Варна – „Златни пясъци“ и наясно ли 
сме с щетите, които град Варна търпи от това. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще Ви помоля по-кратко и за протокола името.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
… уважаеми общински съветници. Слави Михайлов съм, председател 

съм на националното сдружение „Сираците в България“. Понеже вчера, искам 
да обясня на господата общински съветници, които не са запознати. Вчера 
имах среща с директора на дирекция „Образование“ - от община Варна могат 
да ни съдействат, като ни осигурят спортни площадки. Пак ви казвам – 350 
деца в неравностойно положение и от тях има такива, които са от семейна 
среда, може би и ваши деца. Спортуват заедно с деца в неравностойно 
положение от социалните домове и чрез спорта те се възпитават, създават 
социални контакти. Смятам, като бивш възпитаник на дом, който е израснал 
също по домове, и смятам че една такава проява в рамките на два дни е 
изключително добра. Тъй като не знам законодателно и нормативно това 
може би няма как да влезе на сесията на Общински съвет. Става въпрос все 



пак за награден фонд в размер на 1 090 лв., това което предлагам към вас 
уважаеми господа общински съветници е всеки по 20 лв. – 51 общински 
съветника и ето ви ги 1 100 лв. Все пак и ще се радвам, ако вие присъствате 
на самото мероприятие, за да видите колко са щастливи децата, за да видите 
че си е заслужавало. Тъй че всеки от вас ако желае по 20 лв. може да даде, 
защото на сесия явно няма да се гледа тази точка, тъй като срока е прекалено 
кратък. Това е. Благодаря ви. И към кмета – кмета ще помогне, да. Тука ми 
подсказва г-жа Снежана Донева. Той ще помогне, той е помагал. И така. Така 
че, който желае и Вие като председател можете 50 лв. да дадете, а не 20. 
Мерси.   

 
Иван ЛУКОВ 
Питания към … 
 
Пламен ВАСИЛЕВ 
Да, казвам се Пламен Василев от името на отворения обществен съвет 

на февруарските протестиращи, имам някои питания. Значи първото питане е 
във връзка с назначаването на г-жа Лилия Христова за директор на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“. Сега, имаме данни, че 
назначението е извършено без провеждането на конкурс. Второто, което е че 
тя не – притежава необходимата образователна квалификационна степен за 
заемането на длъжността. Освен това в публичното пространство за нея има 
изнесени компрометиращи данни, които ако са достоверни поставят под 
въпрос заемането на въпросната длъжност.  

Другото питане е за Благовеста Александрова, която е предложена за 
председател на комисията по „Образование, младежки дейности и спорт“ и 
третото е за Пламена Маринова, която е предложена за заместник – кмет. 
Считаме, че въпросните назначения няма да бъдат, не са целесъобразни и 
затова се обръщаме към общинския съвет и кмета г-н Портних, да вземат 
необходимото отношение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, ако няма други питания, да дадем думата на кмета 

на община Варна … 
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Аз понеже, по изказването на господина, само да кажа – сираците 

категорично .. Сега толкова години ни лъгаха за общински жилища и т.н., 
категорично подкрепяме д-р Маринова, защото я познавам и като лекар преди 
всичко и … 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Не става въпрос за д-р Маринова. Благодаря.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми аз така разбрах, добре. Извинявайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на кмета на община Варна, г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми съграждани. От общо взето обсъдените теми, 
защото голяма част изказванията бяха по-скоро коментарни. Аз отсортирах 
няколко въпроса и ще започна по тях. Ако пропускам случайно нещо, моля да 
ме насочите към отговора.  

Шокъровия канал – да, заложени са средства в бюджета, като 
председател на финансовата комисия знам. Ще проверя детайлно на какъв 
етап е и ще Ви отговоря писмено, г-н Василев. 

По отношение на разрешаването на протеста пред Евксиноград, веднага 
мога да кажа, че община Варна в последните месеци винаги е била 
толерантна към гражданските прояви от всякакво естество и наистина аз съм 
разрешил провеждането на тази акция, но с изричното условие, тя бъде 
проведена при абсолютното спазване на законовия ред, от една страна и с 
изричната забележка да не се допуска блокиране на пътя за „Златни пясъци“, 
защото това е .. как да кажа, вредно е за един сектор, който всъщност е 
двигател на икономиката в региона ни. В този смисъл е и днешното ми 
интервю във вестник „Труд“, така че моята позиция там е ясна. Ще се 
опитаме да направим по-добра стиковка и с областна дирекция на полицията 
и други органи, които могат да вземат отношение по запазването на 
обществения ред.  

 
…………… /гражданин/ 
Така. Имам питане към кмета … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Може ли все пак …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Чакай. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз … 



 
Иван ЛУКОВ 
Аз моля за уважение, малко да се изслушваме.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Що касае палатката, която се намира в кръговото пространство пред 

ЖП – гарата, тя е абсолютно незаконосъобразна там и най-вече опасна за 
лицето, което е там нали. Така че там имаме конкретни стъпки и действия. 
Тук е заместник – кмета по сигурността г-н Иванов, той ще може да внесе и 
повече яснота. Издирваме човека, за да можем да направим с него нужния 
диалог. Това е опасно за самия него в действителност, освен че не е 
законосъобразно.  

Имаше въпроси по отношение на значения – на г-жа Лили Христова в 
конкретика. Тя е назначена до провеждането на конкурс. Конкурсът ще бъде 
обявен днеска, респективно не само за дирекция „Образование“ и за дирекция 
„Култура“, и за дирекция „Младежки дейности и спорт“. Всъщност аз ще 
предложа да бъде обособена във времето, като дирекция. И в здравната 
дирекция, така че ясно и точно съм декларирал, че основно начало при 
кадровите решения в администрацията ще бъде конкурсното начало и така и 
смятам да го направя още в рамките на днешния ден, максимум до утре да 
бъдат обявени съответните конкурси, на които да бъдат вече избрани 
титулярите.  

Като че ли с конкретните въпроси … „Захари Стоянов“ не е въпрос към 
.., не беше поставен въпрос към мен. Хубаво беше казано за решението на 
общинския съвет. Фактът че този казус, трябва да се решава, факт е че той не 
е толкова лесно решим, правим работни срещи, правим всичко необходимо 
конфликтът между двете училища да бъде решен по оптималния начин, 
защото първи септември наближава, т.е. първия учебен ден наближава. И е 
ясно, че това е дин проблем за града, не можем да си крием главата в пясъка, 
защото той така се генерирал в действителност в годините назад. Този 
проблем не е от вчера, той от повече от 10 год. най-вероятно. Ние няма да си 
скрием главата в пясъка – ще работим в посока да се намери оптималното 
решение и учебния процес за първия учебен ден да може да започне 
нормално.  

Други въпроси в конкретика има ли? .. Заповядайте. 
 
Младен ЖИВКОВ  
Имам въпрос на …. Да, заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Искам да благодаря за отговорите на двата ми въпроса и като живеещ в 

този град, в никакъв случай в качеството си на общински съветник, да 



благодаря за усилието за това да се намери баланса между изразяването на 
протести и нормалната работа и живот в този град. Благодаря ви.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Това е важно за самия град.  
 
Младен ЖИВКОВ  
Така, искам да направя първо пояснения, защото човека в палатката не 

живее долу. Той просто я е опънал в знак на протест. Второто нещо, имам 
питане към г-н Портних – г-н Портних, спомняте си много добре какво 
обещахте, че когато станете кмет на следващия ден ще забраните движението 
на автомобили в Морската градина. Защо все още не е спряно движението? И 
искам да Ви кажа, че за протокола аз съм Младен Живков от сдружение 
„Чиста съвест“. До 10 дена, ако не се спре движението на автомобили в 
Морската градина ще излезем на протест за Вашата оставка. Благодаря. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Аз благодаря за това питане и изказване. В действителност – да, факт е, 

мой пряк ангажимент беше и мое дълбоко убеждение всъщност е, че 
автомобили в Морската градина, не трябва да има. Това е нещо, което в моите 
разбирания е недопустимо и отчитайки европейските практики съвсем съм 
обеден в това. Ако говорим за спирането обаче на движението, то е в 
действителност въпрос на процедура. Лесно е .. Може ли да довърша? .. 
Лесно е да се издаде заповед, колкото да се каже, че е издадена такава и след 
две седмици или два месеца тя отново да падне в съда. Така че, прави се … 
Моля? .. В диалогов режим ли влизаме вече, аз наистина не мога да разбера. .. 
Работи се усилено, за да се намери законосъобразно решение такова, каквото 
би издържало в последствие и при една съдебна процедура. Същевременно 
знаете, че от миналата седмица 37 служители са назначение в „Общинска 
полиция“, като те от събота активно работят по Морската градина, 
санкционират нарушителите. Също така активно работят и паяците там. Така 
че мерките, които са необходими, за да се спре движението в Морската 
градина ще бъдат направени, като във времеви хоризонт те ще бъдат 
направени така, че да са наистина законосъобразни и да бъдат трайни, а не 
след два месеца отново да сме в същата ситуация така, както всъщност този 
процес се случваше в последните години. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да благодарим на …. 
 
……………. /гражданка/ 
Може ли още един въпрос?  



 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, уважаеми гости и … Приключиха питанията. Имахте 

възможност, достатъчно дълго време беше дадено, ако искате има приемен 
ден на г-н кмета … 

 
……………. /гражданка/ 
Добре, само ще се представя – секретар съм на училищно настоятелство 

на „Захари Стоянов“, училището основното. Просто тук не чух абсолютно 
нищо конкретно по нашия въпрос, като дати, като срокове. Идваме и си губим 
времето тука вече не знам колко пъти. В крайна сметка г-н кмета се ангажира 
предизборно с нашия проблем, до този момент аз нищо не чувам. Моето 
мнение е, че никаква работа не се върши. Това е.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. .. Г-жа Такева.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н председател, моето уважение към толерантността, която 

проявяваме, но в крайна сметка сме в точка „Питания и отговори на питания“. 
Нека процедурно да приемем, че питанията са приключили, отговорите които 
могат да бъдат дадени устно също. Всички останали отговори ще намерят 
своите, своето място в писмена форма и просто да приключим с тази точка, 
защото може да отиде до безкрайност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте права. Това казах и аз. Приключихме с точката, имаше 

достатъчно дълго време да си зададете въпросите, имаше – кмета беше на 
трибуната, отговори ви. Попита имате ли още нещо, никой не стана. Накрая 
продължаваме с една точка, сесията до утре ли ще я караме? Приключихме. .. 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Пак казвам за тези, които 
не са удовлетворени от отговора на кмета – има приемен ден, да заповядат в 
приемния ден на кмета, ще си получат отговорите. … В моя аз съм казал – 
всеки вторник от 14 до 18 ч. имам приемен ден, така че могат да заповядат и 
във вторник и в моя приемен ден. .. Преминаваме към точка втора от дневния 
ред.  



II. 
 

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

и духовно развитие” относно: 
 
(1) –  удостояване с почетно звание „Почетен гражданин на Варна” и 

почетен знак „За заслуги към Варна“. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
(2) – отпускане на финансови средства на Дамян Светлинов Йорданов и 

Николай Димитров Докторов – Председател на СНЦ „Традиции, духовност, 
култура – Варна” за участие и представяне на българския народен 
инструмент кавал в Петия Световен фестивал на флейтовите инструменти - 
Мендоза, Аржентина.  

(3) –  отпускане на финансови средства за  провеждане на Деветото 
издание на Световния фестивал на анимационния филм Варна. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Първата подточка от дневния ред това е за удостояване с почетни 

звания за „Почетен гражданин на Варна“ и почетен знак „За заслуги към 
Варна“. 

Колеги, постъпили са предложения от комисиите по .. Преди това, към 
точката е постъпило и заявление от Славчо Славов Славов – общински 
съветник: „Уважаеми г-н председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, постъпило е предложение от ПК „Наука и образование“ 
и от ПК „Култура и духовно развитие“ при Общински съвет – Варна за 
удостояването ми с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за 
изключителен принос за развитието на образованието във Варна. Уважаеми 
общински съветници, искам да изразя дълбокото си и искрено уважение към 
неправителствената организация, към дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт“ при община Варна, към членовете на ПК „Наука и 
образование“ и ПК „Култура и духовно развитие“, и към председателския 
съвет при Общински съвет – Варна за това, че сте ме номинирали за тази 
престижна награда. Оттеглям предложената ми номинация с мотива, че като 
председател на ПК „Наука и образование“ и общински съветник, заемам 
публична длъжност, която може да повлияе върху безпристрастното и 
обективно изпълнение на правомощията и задълженията ми в Общински 
съвет – Варна. И докато изпълнявам тези задължения не желая да бъда 
номиниран. Въпреки това, ще продължа да работя за изграждането на 



отворена, гъвкава и ефективна общинска образователна система и за 
реализацията на общинските политики в сферата на образованието.“ 

Г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, искрено 

благодаря на всички и на гражданите, които ме предложиха, но докато заемам 
тази длъжност – общински съветник, а ще продължа да работя в областта на 
образованието с най-голямо удоволствие и затова си оттеглям тази 
номинация. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Предлагам да изчетем за удостояването с „Почетен 

гражданин на град Варна“. Постъпили си са от комисиите две заявления до 
председателския съвет. На свое заседание председателския съвет взе решение 
и ги внасяме на сесия за разглеждане. А именно: 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1027-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, 
чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р Петко Стоянов 
Димитров с почетно звание “Почетен гражданин на град Варна”. 

 
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. В режим на гласуване.       
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
  
Честито на г-н проф. д-р Петко Димитров.  
 
1028-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява доц. д-р Стамат Николов 
Стаматов с почетно звание “Почетен гражданин на град Варна”. 

 
И във връзка с неговата деветдесет годишнина.  
В режим на гласуване колеги.  



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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
  
Честито на проф. Стамат Стаматов.  
 
1029-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Светлан Великов Илиев с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

 
Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Светлан Илиев. 
 
1030-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Йорданка  Тодорова Христова с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – сребърен. 

 
В режим на гласуване колеги. 
 
Кръстина МАНОЛОВА 
Извинете г-н председател, депозирах заявление за становище във връзка 

с номинираните за отличаване и желая да изговоря това становище. Мястото 
му е точно тук. За протокола – Кръстина Манолова, трето поколение 
варненка, четири десетилетия в системата на образованието. Позволявам си 
да взема отношение към тези номинации … 

 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме в момента.  
 
Кръстина МАНОЛОВА 
Но Вие не ми дадохте думата независимо, че депозирах писмено 

заявление, за да изразя становище. То е там на масата Ви. Спазих 
нормативната база … 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Нека да приключим гласуването и ще Ви дам думата.  
 
Кръстина МАНОЛОВА 
Благодаря Ви.  
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 20, предложението се приема. 
 
Честито на г-жа Христова. 
 
1031-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Дария Козмова Василянска с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

 
В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 19, предложението се приема. 
 
Честито на г-жа Василянска.  
 
1032-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Йордан Тодоров Йорданов с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

 
В режи на гласуване, колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Йорданов. И последното, което е постъпило: 
 
1033-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Борислав Иванов Иванов с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 



 
В режи на гласуване, колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Иванов.  
И последното наистина, просто съм го пропуснал: 
 
1034-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, 

чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р Людмила Симеонова 
Стоянова с Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

 
В режи на гласуване, колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Честито на проф. Стоянова.  
Постъпило е едно заявление от Кръстина Манолова от град Варна: 

„Уважаеми г-н председател, с настоящия документ заявявам желание за 
изказване по точка втора от дневния ред за „Заслуги към Варна“. 
Заповядайте.  

 
Кръстина МАНОЛОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. За протокола – Кръстина Манолова. 

Изпитвам истинско удовлетворение от факта, че г-н Славчо Славов оттегли 
своята номинация, защото освен нормативни мисля, че тези предложения, 
трябва да бъдат и морални. Искам да взема отношение само към една от вече 
гласуваните кандидатури, вие знаете дали е възможно прегласуване. Става 
дума за номинираната в последния момент учителка – Йорданка Христова, 
която е предложена с мотиви несъизмерими с аргументите, които обуславят 
отличаването на останалите седем кандидати. Всеки, който познава 
културния живот на града, системата на образованието знае, че така 
предложените и вече утвърдени кандидати са емблематични фигури за град 
Варна. Що се отнася до г-жа Йорданка Христова, младата дама наистина е 
направила чудесни неща в началото на своя учителски път и макар, че в 
последния момент е внесено предложението за нейното номиниране от 
директорката и общински съветник г-жа Рашкова, заслужава да бъде 
отличена като млад учител в навечерието на първи ноември, но да се 
съизмерва с тези минимални постижения с останалите, които имат безспорни 



за град Варна заслуги е несъстоятелно и несъответства на мярата за 
постижение. Тя е дълбоко различна и се проявява като двойна. Това момиче е 
стъпило на златния път за номиниране – нека да й дадем възможност да 
докаже, че заслужава това отличие, а сега да бъде предложена, когато му 
дойде времето за номиниране за млад учител, влиза в изискванията за тази 
награда. Това е моето становище. Позволявам си да взема отношение, защото 
хората, които отличаваме са важни. Това са моделите, които ние предлагаме 
на нашите деца и много ми искаше общинските съветници да гласуват за 
всяко едно от тези предложения освен по съвест и с мисъл за това какво биха 
посочили на своите деца и внуци, като модел за подражание. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Нейната номинация е предложена и е минала през 

две комисии, там е обсъдено, а за това е номинирана за сребърен, а не за 
златна значка. Така че дадено е възможност наистина, като има желание да 
работи да се номинира на по-късен етап и за златна значка. Т.е. не можем да 
прегласуваме съгласно правилника.  

 
Кръстина МАНОЛОВА 
Г-н председател, след като не може да бъде прегласувано, Вие ме 

лишихте от правото да кажа това, което казах навреме на общинските 
заседатели. Така че съжалявам, но Вие ме лишихте от това право, макар че 
бях депозирала писмено заявление за това. 

 
Иван ЛУКОВ 
Вие къде го депозирахте? 
 
Кръстина МАНОЛОВА 
Както ми бе предложено, на най-отговорния от Вашите в момента 

служители. Извинете ме госпожо, че не мога да назова Вашето име, бъдете 
любезна Вие да го назовете.  

 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме по дневния ред. Г-жа Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Така. Уважаеми колеги, изключително ви благодаря за това, което току 

що направихме, т.е. гласувахме заслужилите граждани на Варна с почетни 
значки – златни, сребърни и разбира се „Почетни граждани на Варна“. 
Продължаваме с още две точки решения от ПК „Култура и духовно 
развитие“. Първа точка: 

 



1035-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
7 000 /седем хиляди/ лева на Дамян Светлинов Йорданов и Николай 
Димитров Докторов – Председател на СНЦ „Традиции, духовност, култура 
– Варна” за участие и представяне на българския народен инструмент кавал в 
Петия Световен фестивал на флейтовите инструменти - Мендоза, Аржентина.  

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

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Който е съгласен, в режим на 

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

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Точка две: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. 
за  провеждане на Деветото издание на Световния фестивал на анимационния 
филм Варна, който ще се проведе от  11 до 15 септември 2013 г.  

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз имам един такъв въпрос – мероприятието, което се предлага има ли 

го в календара на културните празници и всяка година се изготвя такъв, и ако 
е залегнал там, понеже все пак става въпрос за пари – да обясните какво 
представляват тия 20 хил. лв., като спонсорство ли и как ги даваме, защото 
все пак има и други неща като приоритетни. Дали тази сума е поискана от 
тях? Дайте малко разяснения на съветниците … 

 
Даниела ДИМОВА 
Да, да, разбира се. 
 
Пламен НАЧКОВ 
… за да се ориентираме в това и отново така съвсем колегиална 

забележка искам да отправя, че тези неща свързани с разходи не се гледат в 



ПК „Финанси и бюджет“. Мисля, че мястото е там, ако го няма в културния 
календар, защото нямам представа.  

 
Даниела ДИМОВА 
Да, да, разбира се колега. Благодаря Ви за уточняващите въпроси. 

Всичко това беше разгледано на комисия по „Култура“ и дискутирано със 
съветниците. Тук сред нас е директора на дирекция „Култура и духовно 
развитие“, г-жа Георгиева. Тук е и проф. Кулев. Това, което аз преди да им 
дадем на тях думата нали, ако желаете – това, което аз мога да докладвам на 
съветниците е, че действително проф. Кулев е входирал още в предходната 
година искането си за провеждане на Деветото издание, но то не е 
придвижено от администрацията, а такова искане до комисия по „Култура“ 
паралелно не беше отправено, за да можем ние при формирането на бюджета 
да го заложим. В последствие направихме среща, бях информирана и аз като 
председател на комисията, направихме неколкократни срещи с директора на 
дирекцията и се установи, че има ресурс в перо „Европейска столица на 
културата“ за Варна, а действително всички съветници се обединихме около 
идеята, че това е много престижно издание, много престижен фестивал на 
световната анимация и това точно в решаващата година за Варна за 
Европейска столица на културата, би било добре да продължи да го има в 
нашия календар. Така че мое би, проф. Кулев заповядайте … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Само една секунда, всички съветници сега ……….. 
 
Даниела ДИМОВА 
Е ми колкото – толкова. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………….. 
 
Даниела ДИМОВА 
Значи колкото – толкова. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
… 20 хил. лв. от социалния бюджет на Варна …. Нека да си помисли 

залата.       
        
Даниела ДИМОВА 
Ами вижте, има средства които са предвидени в „Европейска столица 

на културата“ … 
 



професор КУЛЕВ 
А бихте ли останали за една секунда, ако обичате? 
 
Даниела ДИМОВА 
Да, заповядайте проф. Кулев.  
 
професор КУЛЕВ 
Не, аз исках господина с вестника да остане. .. Да. .. Уважаеми г-н 

председател, уважаеми общински съветници. … Вече трета година заедно с 
една група ентусиасти, един голям екип правим възстановения Световен 
фестивал на анимацията във Варна и се опитваме по всякакъв начин а 
направим това събитие, такова каквото беше, и такова каквото заслужава да 
бъде – един наистина голям световен форум. Това, което правим е от огромно 
значение за Варна, за културата за града, за младите хора на Варна, за децата 
– с художествените ателиета, с учителите които идват, с лекторите които 
идват от чужбина. Това възстановено издание вече трето след 2011, 2012 и 
сега 2013 г. Този фестивал, бюджета на този фестивал се движи някъде в 
рамките на 200 хил. лв., като основните пари за него идват от три стълба нека 
са ги нарека – първото е Министерството на културата, което дава 55 хил. лв.; 
второто е Националния филмов център, който дава 55 хил. лв. и третото 
разбира се е община Варна, защото това е Варненски световен фестивал, 
традицията и въобще всичко около него. Варна първата година даде 45 хил. 
лв., миналата година даде 40 хил. лв. за фестивала, тази година дава 20 хил. 
лв. Ако даде разбира се, ако вие решите че си струва да го направите. Искам 
да кажа, че тези пари не отиват в някакъв си хипотетичен фестивален 
комитет. Тези пари отиват директно в конкретни плащания. Парите за Варна 
отиват директно за плащане на Фестивалния и конгресен център. Това са 
цени този център е определил, ние се опитваме да свием фестивала в 
минимума, в пет дни, да го направим максимално активен. Но ние не можем  
да избегнем тази зала, защото част от прожекцията е на специализирана 35 
мм. прожекция, идва огромна изложба всяка година от Валония, Брюксел, 
което Европейски съюз директно праща. Тази година е огромна комикси 
изложба. Там има лектории, там има неща .. Т.е. ние не бихме могли да се 
съберем в едно малко кино. За да бъда кратък искам само да кажа нещо – ако 
уважаемите съветници и хората на град Варна решат, че този фестивал е 
излишен за град Варна нека да вземат едно категорично решение, но ви моля 
за следващата година и то от рано да се знае, защото до фестивала остават 20 
дни, остават 30 дни. Всички тези хора, участници, минала е селекционна 
комисия, появиха се повече от 600 филма на селекционната комисия, 150 от 
които са в официалната селекция. Организирани са лектори, организирано е 
абсолютно всичко. Ако обаче вие решите, че този фестивал по някакъв начин 
тежи на бюджета на града, и че вие нежелаете този фестивал, моля ви едно 



ясно становище за догодина, за да не се мъчим и да нямаме някакви празни 
надежди. Искам да ви кажа, че от декември миналата година, от септември 
миналата година, когато завърши предишния фестивал, ние пишем писма до 
г-жа Димитрова, която не благоволи да отговори на нито едно от писмата, ние 
отдавна можехме да префасонираме нещата и да ги направим други. До вчера 
живеехме с надеждата, че Варна стои твърдо зад тази последователност, зад 
желанието да запази една устойчивост, и че тези 40 хил. лв. този фестивал ще 
ги има. Те отиват директно за плащане, варненските пари да ги наречем 
условно, директно за Фестивалния комплекс и за храна на участниците. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ок, благодаря Ви.  
 
професор КУЛЕВ 
Съжалявам, ако съм бил разточителен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, напротив, бяхте много ясен и точен.  
 
Даниела ДИМОВА 
Благодарим Ви … 
 
професор КУЛЕВ 
Нека да завърша с една смешка, която много обичам, и която ми се 

струва, че господина с вестника би трябвало да я знае: когато на времето в 
разгара на войната докладвали на Чърчил, че съкращават бюджета за култура, 
той попитал „Тогава за какво се бием?“. 

 
Даниела ДИМОВА 
Благодарим. Благодаря Ви, проф. Кулев.  
 
Иван ЛУКОВ 
Да, колеги благодаря ви. Ако няма други изказвания, минаваме в режим 

на гласуване. Режим на гласуване, колеги.       
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 2; въздържали се – 3; 

отсъстващи - 19, предложението не се приема. 
 
Оспорено е гласуването, колеги. 
 
Веселина САВОВА 
Може ли преди гласуването, повторното? 



Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване, оспорено е. 
 
Веселина САВОВА 
Да, просто преди да се гласува втория път, да кажа само една дума. Т.е. 

30 секунди. .. Много ви моля, подкрепете хората, които във Варна полагат 
огромни усилия да се случват неща, за които действително някои от вас 
нямат представа. Не зачерквайте просто така, защото някой казал малко по-
развълнувана дума в някаква посока. Подкрепете този фестивал, защото това 
е от най-хубавите неща, които се възраждат във Варна. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Много правилни думи от страна на г-жа Савова. Искам да кажа обаче, 

че всички процеси са взаимни и ние вършим работа за Варна, тук 
общинските съветници и също искаме уважение. Също се нуждаем от 
респект към нас, който и да е общински съветник. И когато ние нямаме ясна 
представа за един проблем си запознаваме с него в оперативен план, ние 
решаваме в повечето случаи емоционално, в по-малко случаи прагматично 
нещата, но все движим около закона. В случая става въпрос за едно 
предложение, което е извън бюджета и то няма никакво покритие съгласно 
нормативната база на закона за общинските бюджети. Просто няма. Но ние 
общинските съветници ще гласуваме това предложение, защото ние искаме 
да има фестивали във Варна, Веси не по-малко от теб. Както ти правиш 
Панаир на занаятите и ние искаме да има фестивали. Друг е въпроса обаче, че 
ако нашата отговорност в един момент се стовари обратно върху нас с 
дефицит в бюджета продиктуван от 52 решения за по 20 хил., които правят 
1 100 000, какво правим тогава? Затова моля за всички, които се изказват, 
особено толкова интелигентни хора, които влагат толкова много труд, да са 
на ясно – ние нямаме „господина с вестника“, ние имаме г-н Аврам Тодоров, 
който е дал много за Варна. Аз поне това го знам. Благодаря, затова 
предлагам повторение на гласуването, което беше. 

 
Иван ЛУКОВ 
Не повторение, оспорено е гласуването. Да не нарушаваме правилника. 

Колеги, в режим на гласуване.    
 
1036-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
20 000 /двадесет хиляди/ лева за провеждане на Деветото издание на 



Световния фестивал на анимационния филм Варна, който ще се проведе от  
11 до 15 септември 2013 г.  

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

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Честито, ще го бъде и деветото издание.  
 
Иван ЛУКОВ 
Следваща точка от дневния ред.  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – приемане на решения във връзка с участието на община Варна с 

проектно предложение в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с проектно предложение „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. 

  
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание следния проект за решение: 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и по  

предложение на Иван Портних - Кмет на община Варна с изх. № 
РД13017343ВН/25.07.2013 г., Общински съвет – Варна приема следните 
решения: 

1.1. Предназначението на сградата обект на интервенция по проект 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД - бункер за линеен ускорител разположен в Поземлен 
имот с идентификатор 10135.2557.97 – гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 
100, п.р.2, кв. 682, УПИ XVII – „За болница” (Акт за частна общинска 
собственост № 6865/27.02.2012 г.), с който община Варна кандидатства за 
финансиране в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, 
операция 1.1 „Социална инфраструктура“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 
година, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

1.2. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, да не бъде закрита 
за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проект 



„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД, с който община Варна кандидатства за финансиране 
в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-
11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации“, операция 1.1, приоритетна ос 1 
на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. 

1.3. Община Варна да осигури собствен принос (допълнително 
финансиране) в размер до 1 308 095 лв. (един милион триста и осем хиляди и 
деветдесет и пет лева) за реализация на проект „Модернизиране на 
отделението по лъчелечение на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с 
който община Варна кандидатства за финансиране в рамките на схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, операция 1.1, приоритетна ос 1 на ОП „Регионално 
развитие“ 2007 - 2013 г. 

1.4. Довършителните видове строително-монтажни работи за 
привеждане на бункера (в който ще бъде монтиран линейния ускорител) към 
изискванията на производителя, медицинските стандарти и действащата 
нормативна уредба, да бъдат финансирани от община Варна и обектът да 
бъде въведен в експлоатация преди приключване изпълнението на проект 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД. Средствата за довършителните строително 
монтажни работи, в това число строителен и авторски надзор са в размер до 
280 307 лв. (двеста и осемдесет хиляди, триста и седем лева) с ДДС. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнение и съображения? Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Явно това е проблема, който ще се решаваме е жизнено важен за всички 

наши съграждани, всички можем да се явим потенциални клиенти. За това 
мисля, че не е необходима дискусия по необходимостта. Единственото ми 
предложение аз го споделих и с г-н Балабанов, е сумите да се закръглят, 
защото така и на 5 лв. да .. Както е записано в проекта за решение, това са 
планови суми. Когато отиват при бюджетаря той как ще ги заложи в, спрямо 
решението на общинския бюджет на 5 лв. да му търси още 5 лв. отнякъде, за 
да го закръгли. Затова процедурното ми предложение е сумите да се завишат 
до кръгла сума – щом е милион те трябва на две или на три нули окончава. .. 
Просото ги нямам в мен сумите, за да мога … 



 
Иван ЛУКОВ 
В момента е 1 308 095, предложението Ви е – 1 310 000, примерно. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ми да, ………… 
 
Иван ЛУКОВ 
309. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………………….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, други …  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И по отношение на втората сума, г-н председател също така – 280 … 
 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. първата сума да стане 1 309 000, а втората сума … 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………………….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
290, втората сума.  
 
Иван ЛУКОВ 
Така, колеги. Предложението, ако е така както съм го разбрал е 

правилно – 1 310 000 първата сума, а втората – 290 хил. лв. до 290. .. Други 
мнения колеги? Няма. Който е „за“, моля да гласува. В режим на гласуване.    

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1037-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и по  
предложение на Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № 
РД13017343ВН/25.07.2013 г., Общински съвет – Варна приема следните 
решения: 



1037-3-1. Предназначението на сградата обект на интервенция по 
проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД - бункер за 
линеен ускорител разположен в Поземлен имот с идентификатор 
10135.2557.97 – гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, п.р.2, кв.682, УПИ 
XVII – „За болница”(Акт за частна общинска собственост №6865/27.02.2012 
г.), с който община Варна кандидатства за финансиране в рамките на схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, операция 1.1 „Социална инфраструктура“, 
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Регионално развитие“ 2007-2013 година, да не бъде променяно за период 
не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

1037-3-2. „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, 
да не бъде закрита за период не по-малък от 5 години след приключване 
на дейностите по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение 
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с който община 
Варна кандидатства за финансиране в рамките на схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, операция 1.1, приоритетна ос 1 на ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. 

1037-3-3. Община Варна да осигури собствен принос (допълнително 
финансиране) в размер до 1 310 000 лв. (един милион триста и десет хиляди 
лева) за реализация на проект „Модернизиране на отделението по 
лъчелечение на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с който община 
Варна кандидатства за финансиране в рамките на схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации“, операция 1.1, приоритетна ос 1 на ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. 

1037-3-4. Довършителните видове строително-монтажни работи за 
привеждане на бункера (в който ще бъде монтиран линейния ускорител) към 
изискванията на производителя, медицинските стандарти и действащата 
нормативна уредба, да бъдат финансирани от община Варна и обектът да 
бъде въведен в експлоатация преди приключване изпълнението на проект 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 



болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД. Средствата за довършителните строително 
монтажни работи, в това число строителен и авторски надзор са в размер до 
290 000 лв. (двеста и деветдесет хиляди лева) с ДДС. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегите.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Г-н председател. .. Г-н председател, от името на група „ГЕРБ“ – 

предлагаме 20 мин. почивка. 
 
Иван ЛУКОВ 
20 мин. почивка. В 11:30 ч. колеги, да бъдем точни, заповядайте. 
 
……….. Добре, едно пробно гласуване само. … Пробно гласуване 

колеги. .. Добре. .. Не са включени още таблетите. .. Ако има някой проблем с 
таблета нека да се обади. .. Колеги, трябва да се натисне „изход“, да се излезе 
от системата и после с „вход“ на ново да се влезе. .. Колеги, още едно пробно. 
Пробно гласуване. .. Някой не е гласувал, защото на кворума дава, че има 37 
включен и таблета, а при самото гласуване излизат 32. Е ми е къде е, фирмата 
е до тебе. .. не могат, нека само на бързо да се включат. Не го изключвайте 
таблета, само излезте от системата и пак влезте. .. Имаме ли готовност за 
последно пробно гласуване. .. В режим на гласуване. 

Имаме кворум, продължаваме по дневния ред. Точка четвърта.  



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ще ви помоля за внимание, започваме работа. .. Постъпили са в 

„Канцелария на Общински съвет“ следните заявления: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1038-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” общинският съветник Илия Христов 
Кафалийски. 

1038-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Илия Христов 
Кафалийски да бъде член на ПК “Благоустройство и комунални дейности”. 

  
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
1039-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 1 от 

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

1039-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 



Общински съвет – Варна решава общинският съветник Тодор Иванов 
Мутафов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
1040-4. 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 Януарий Марков 
Вичев да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК “Обществен 
ред и сигурност”, ПК “Туризъм търговия и рекламна дейност” и Вр.К 
“Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
1041-4. 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 Антонио Георгиев 
Угрински да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК 
“Здравеопазване” и ПК “Социални дейности и жилищна политика”. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка в дневния ред е за „Младежки дейности и спорт“. Г-н 

Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като на предходното заседание на Общински съвет бях избран за 

председател на комисията по „Финанси и бюджет“ и на практика съм член в 
други три постоянни комисии, което в нарушение на правилника, така че 



моля да бъда освободен от състава на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 
дейност“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, изчитам основанията за протокола.  
 
1042-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 1 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Туризъм, търговия 
и рекламна дейност” общинският съветник Тодор Иванов Балабанов. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
В тази връзка постъпил е и протокол от заседание на групата от ПП 

„ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна, на свое заседание е взето решение – 
избира за председател на групата на ПП „ГЕРБ“ Общински съвет – Варна г-н 
Тодор Иванов Балабанов, протокола е с 16 подписа.  

Не, това не се гласува. Просто го съобщавам, че групата има избран 
председател.  

Следваща подточка е, трябва да имаме избор на председатели на две 
комисии още – „Младежки дейности и спорт“ и „Социални дейности и 
жилищна политика“. Предлагам да започнем с „Младежки дейности и спорт“. 
Имате думата за предложения за председател на комисията по „Младежки 
дейности и спорт“. Г-н Тодоров. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Има една трудна оперна ария на обречените, но въпреки всичко от 

името на групата на БСП предлагам Светла Такева за председател на 
комисията с две обосновки: на младежка възраст е, полезна и второ е 
титулована спортистка. Повече, какво да ви говорим. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Радев. 
 
Ради РАДЕВ 
От името на групата на СДС предлагам Благомира Александрова.  
 
 



Иван ЛУКОВ 
Извинявайте, просто не се чу. .. Благомира Александрова. .. Други 

предложения?  
 
………… /гражданин/ 
Аз предлагам да е човек, който се е занимавал активно със спорт и е 

навътре с нещата със спорта. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Георгиев.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Аз няма да правя конкретно предложение за каквато и да е кандидатура, 

но имам предложение – всяка една от двете кандидатури, двете кандидатки 
съвсем накратко да изложат своите виждания и концепции за това как ще 
ръководят комисията. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ако няма други предложения за председателския пост на комисия по 

„Младежки дейности и спорт“, да дадем думата на г-жа Такева, по реда на 
предлагането. 

 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми колеги, по пътя на логиката основния начин при водене на 

една комисия според мен това е правилника на общинския съвет и от там 
нататък безспорно работата няма да е лека, защото повече от шест месеца 
тази комисия не е заседавала. Така че, който и да е ще има изключително 
много работа, и ще трябва да положи изключително много усилия, за да я 
вдигне на крака. Съответно да може да бъдат удовлетворени очакванията не 
само на общинските съветници, но и на младежките организации и на 
спортните клубове. Мисля, че познавате моята работа и няма нужда да 
представям нещо, което бих направила за напред, изхождайки от това, което 
съм направила до този момент. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Александрова.  
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Г-н председател, уважаеми колеги, граждани, журналисти. Съгласна 

съм с г-жа Такева, каквото и да се случи ни очаква страшно много работа и 
искам да заявя, че аз съм готова да я върша и надявам се колегите, които в 
комисията по „Младежки дейности и спорт“ да си подадем ръка и да работим 



заедно, за да може тази комисия да върви напред. Заявявам желанието си да 
работя с обществения съвет, с граждани и с всеки човек, който е готов да даде 
нещо от себе си. Заявявам, че не съм обвързана с нито един спорт 
емоционално, няма интереси спрямо никой клуб и ще бъда изключително 
обективна. Ако колегите имат желание да представя някаква програма, като 
стереотип на работа или идеи, които имам съм готова да го направя, просто 
смятам, че не е тук мястото. Гарантирам, че ще направя всичко възможно, за 
да свърша максимално много работа за кратък период от време. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми гости, журналисти. Провокираха ... Нямаше да взимам думата, но 
ме провокираха двете презентации на издигнатите номинации, доколкото 
разбрах трябваше да кажат каква е визията им за работа, а не да заявяват 
някакво желание. Да кажат какво са постигнали в някоя от областите, за 
които ще отговарят в тази комисия „Младежки дейности и спорт“, какви 
постижения не спортни имат, ами какъв управленски опит в тази дейност. И 
понеже доста колеги от общинския съвет се обръщаха към мен – както 
виждате не се повдига моята кандидатура, нали? Не че не исках, не че не 
можеше да го направя, но тъй като има политическа договореност между 
някои лица, които и в момента говорят и не слушат какво говоря, нали това е 
най-малкото неуважение към този, който е взел отношение. По същността на 
въпроса – има няколко области в обществения ни живот, които не би 
трябвало по никакъв начин никой, нито един политик било то общински 
съветник и какъвто и ще да е, да се бърка в тях. Имаме „Здравеопазване“, 
имаме „Образование“, имаме и спорт. Но тези области .. И „Култура“ също, 
да. Има и други естествено, но тези въобще, въобще .. Знаете символа на 
олимпийските … 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, аз може ли само да Ви помоля за малко по-кратко … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
… г-н Луков, не сме гласували прекратяване на изказванията, така че … 
 
Иван ЛУКОВ 
Знам, че не сме, но Вие имате четири минути за изказване.  
 
 



Огнян КЪЧЕВ 
Е ми ще изтърпите още една минута. Искам да се обърна към .. Искам 

да се обърна към спортната общественост на град Варна, да знае по какъв 
начин се назначават – казвам назначават, защото това не е избор, това е 
назначаване в момента, което се извършва по политическа договореност на 
някои лица, които не са и в залата. Може и да са в залата. Но това безобразие 
спортната общественост на град Варна, трябва да го знае. Не може в спорта 
да се бърка политическо – да кажем тази комисия на този, на третия, на петия, 
и понеже на вас остава еди коя си нямаме кой друг да бъде и ще издигаме 
някоя от кандидатурите. Не назовавам имена, няма и да го направя. 
Извинявам се на спортната общественост на град Варна, които всички от 
двете сдружения „Спартак“ и „Черно море“ искаха аз да бъда. Умишлено съм 
подготвил такива писма, които се задръстиха в пощенската ни кутия, нали 
всички го знаете това нещо. С еднотипни писма, които един и същ текст 
няколко клуба – 7, 8 или 10 без значение, подкрепят една от кандидатурите. 
Този еднотипен начин на работа, нали кампанията, която се провеждаше, това 
няма да доведе до нищо добро. Още един път поднасям извинения към 
спортната общественост и понеже като специалист в спорта не мога да се 
съглася, че политически, трябва да бъдат договаряни такива длъжности. Аз 
няма да гласувам за нито една от двете кандидатури.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Аз предлагам да прекратим разискванията, но едно предложение – да не 

объркаме пак правилника. Първо Благомира, трябва да подаде молба да влезе 
в комисията по „Младежки дейности и спорт“ и тогава да я изберем като 
председател. Благодаря ви за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Мутафов. 
 
Веселина САВОВА 
Значи това, което каза г-н Аврам Тодоров е безспорно вярно. Безспорно 

вярно е, че първо, трябва да се влезе в тази комисия и после да се избира за 
председател, но безспорно вярно е и че тук е арията на обречените. Няма 
никакъв смисъл в момента да си губите повече времето и на нас също, като е 
ясно, че има договореност за избора на Благомира Александрова и тази 
яснота беше още с преместването на точката четвърта в дневния ред. Т.е. от 
това гласуване в момента зависят следващите гласувания в „Собственост“ и 
т.н. Така че тези неща са ясни, трябва да бъдат казвани. Единствено, което 



хората поне в момента, трябва да знаят е кой, защо и как го прави. Ясно е 
мнозинството, ясно е защо се прави и в този смисъл наистина, ако искате да 
правите нещо ново – макар, че ми се струва, че това е невъзможно вече – поне 
казвайте нещата с имената им. Групата на така нареченото СДС, той 
пропусна да каже и демократична алтернатива, но тази група няма как да се 
преобразува само в СДС, защото има един съветник от СДС се разширява и 
това е условието на тази група да осигури мнозинството на ГЕРБ. Кажете го 
ясно, кажете го на гражданите и нека нещата да са казани в прав текст. Поне 
това ни дължите. Благодаря. 

 
Даниела ДИМОВА 
Само да …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Мутафов искаше думата. 
 
Даниела ДИМОВА 
Искам едно много кратко уточнение да направя, което няма отношение 

към предложенията. Понеже вече два пъти се спрегна тука ария на 
обречените – да информирам съветниците, че такава ария няма. Или не ми е 
известно да има. Няма такава. Има Ария на клеветата. Да, на клеветата на Дон 
Базилио. Така че да го уточним.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Мутафов. 
 
Тодор МУТАФОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми … Уважаеми г-н председател, 

уважаеми колеги общински съветници. Общинския съвет е политически 
органи там, трябва да се взимат и политически решения. Така че това, което 
каза г-н Къчев е правилно, но в практиката при нас в общинския съвет има 
много комисии и председатели на комисии, които не са тесни специалисти. И 
това са повече от 50 – 60 % от председателите на постоянните комисии са 
други хора, които имат желание и възможност да организират и да провеждат 
заседанията на съответните комисии и те показват резултат. Аз мисля, че 
председателя на коя да е комисия, в това число и на „Младежки дейности и 
спорт“ има за задача да организира и провежда заседанията на комисиите, да 
приема всички предложения, които се правят в комисията от специалисти и 
затова в комисиите има тесни специалисти и хора, които боравят с тази 
материя. Така че не приемам лично аз тезата, че председател на комисията за 
спорт, трябва да бъде спортен деятел или човек, който се занимава с активен 
спорт. Не трябва да забравяме обаче, че постоянната комисия за „Младежки 



дейности и спорт“ започва с младежки дейности. Това означава, че 
вниманието на общинския съвет, на общинската администрация повече 
внимание трябва да се отделя на проблемите на младежите и на младежките 
дейности. И затова аз мисля, че нашето поколение, което аз съм в това трето 
поколение, трябва да даде вече път на по-младите, които да поемат щафетата 
и да продължават да работят, да усъвършенстват тези програми, които са 
приети от общинския съвет, подготвени от общинската администрация. И 
много добре знаем, че тези програми са в резултат на един колективен метод, 
който започнаха и се работеха още от 2003 г. Така че общинския съвет и 
община Варна не е и не трябва да бъде залог на спортните клубове за високо 
спортно майсторство, а трябва да бъде залог на развитието на масовия спорт, 
спорта за всички – между децата, учениците, детските градини и т.н. Затова аз 
мисля, че новия председател, който и да бъде той, трябва да обърне внимание 
на развитието на масовия спорт, затова за което спортните клубове за високо 
спортно майсторство са частни клубове, и те трябва да бъдат подпомагани, а 
не да бъдат основна цел на комисията за младежта и спорта. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други .. Благомира. Благомира Александрова.  
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Г-н председател, процедурно само бих искала да бъда приета в 

комисията по „Младежки дейности и спорт“. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Правя настоящата реплика към колегата Мутафов, тъй като съм 

приятно учуден от загрижеността му, макар че от толкова години се 
познаваме – на всеки му е пределно ясно с какво се занимава един 
председател на комисия. Въпроса е, че от състава на общинските съветници е 
добре да се изведат такива хора, които биха били приети от варненци. Защото 
една погрешна стъпка в посока ляво, дясно, напред, назад, това би сътворило 
наново, би възбудило отново страсти за реализацията на определена 
политика.  

 
Иван ЛУКОВ 
Ок, ок. Последно имаше … Има ли? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…….. продължение на това, което каза г-н Мутафов, че общинския 

съвет е политически орган и взима политически решения. Това е абсолютно 
вярно. И нека като такъв със сегашното си политическо решение, което ще 



вземе да не сътворим варненски казус на Дилян Пеевски. Защото е готово 
мнозинството в общинския съвет да стигне и до там.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на 

разискванията от г-н Тодоров, трябва да го гласуваме. В режим на гласуване 
сме колеги, на процедурното предложение за прекратяване на разискванията. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Заявеното желание от г-жа Благомира Александрова да бъде член в ПК 

„Младежки дейности и спорт“. 
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 Благомира Александрова да бъде член на 
ПК “Младежки дейности и спорт”. 

 
Режим на гласуване. 
Тя е член само на две комисии постоянни, преди това мислех да я 

попитам. В две постоянни комисии, така че …  
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 2; въздържали се – 4, 

предложението не се приема. 
 
Това е за член на комисията да бъде. .. Да. .. Оспорено е гласуването. ... 

Оспорено е гласуването, госпожа … Даниела Димова … Добре. Колеги, 
оспорено е гласуването. В режим на гласуване. Гласуваме, за да бъде член на 
комисията по „Младежки дейности и спорт“. Член, не председател. .. Аз не 
искам нищо. Каквото реши залата, това става.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1043-4. 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 Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

 



Резултати от гласуването: за – 24; против – 1; въздържали се – 2, 
предложението не се приема. 

             
Така, това беше, за да бъде член. Трябва да гласуваме сега за 

председатели. .. Явно – 26, трябва да бъдат. Ама тя като не е … Тя като не е 
член на комисията не можем да я гласуваме за председател на комисията. .. 
Моля? .. Юриста да каже може ли с .. С какво мнозинство се избира за член на 
комисията. 

 
Деяна СТЕФАНОВА 
Гласуването е явно, но са необходими 26 гласа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1044-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 
дейности и спорт” Светлана Иванова Такева. 

Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 13; против – 8; въздържали се – 13, 

предложението не се приема. 
Тази комисия остана отново без председател. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………… 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, аз само искам да ви кажа, че няма да има прегласуване .. Следваща 

сесия септемврийската, отново ще имаме гласуване за председател на тази 
комисия. До тогава от комисията ще изберем временно изпълняващ 
длъжността. Това ще го направя на следващия ден след сесията. За да може 
комисията в крайна сметка да работи. .. Следваща точка. 

 
1045-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 



съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Социални 
дейности и жилищна политика” Медиха Енвер Мехмед – Хамза. 

 
Нали така беше? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Честито.  
 
Веселина САВОВА 
Може ли г-н председател? Първо искам да поздравя г-жа Хамза за 

избора й. Това … 
 
Иван ЛУКОВ 
Само …. 
 
Веселина САВОВА 
Да, извинявайте. Виновна, виновна … 
 
Иван ЛУКОВ 
Нали няма да нарушаваме правилника? 
 
Веселина САВОВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Благодаря. Първо искам да я поздравя за избора, този избор показва, че 

общинския съвет, когато има пред себе си кандидатура заслужаваща да бъде 
подкрепена тя е подкрепена, нищо че тази кандидатура също е част от 
договорката, която съществува. Възмущението ми, което искам да изразя е, 
нямаше да стана на микрофона, ако г-н Янко Станев не беше направил 
изречението „аз съм бегач на дълги разстояния, няма да ме издържат“. Значи, 
ако следващата сесия отново, ако следващата сесия отново два пъти бъде 
гласувана Благомира Александрова, защото Янко Станев постави това 
условия – нека това да се знае още от днес. Благодаря.  

 
………….. /гражданка/ 
А моето мнение беше …. 



 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
………….. /гражданка/ 
… по въпроса за Благомира Александрова, че по принцип, като 

граждани …   
  
Иван ЛУКОВ 
Момент, не съм … 
 
………….. /гражданка/ 
… не сме я виждали тук, а сега иска и … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. Благодаря Ви. .. Янко Станев, г-н Станев и г-н 

Бояджиев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Г-жа Савова от много 

време се опитва да бъде диригент или на ДСБ на цялата група, или понякога 
на всички. Аз приемем нейните становища спокойно, анализите й също, 
защото те не са верни и обикновено на избори не се сбъдват. Т.е. нито 
кандидатурите, които тя подкрепя за кмет печелят, нито пък общински 
съветници влизат вътре, нито могат да формират мнозинство. Това е 
категорията, в която спадат верността на един анализ и тежестта на 
приказките на един човек. Що се отнася към личното отношение към мен – 
да, аз преди малко наистина казах така. Г-жа Савова не ме е разбрала. Г-жа 
Савова, специално за Вас ще кажа – аз съм простил всичко и ще ви кажа 
какво съм простил: простил съм това, че на 10-ти ноември е убит вуйчо ми 
като кавалерийски офицер ритнат от кон; простил съм това, че на октомври 
месец е убит на баба ми брат й в гората на с. Батово; простил съм лагерите; 
простил съм всичко; дори съм простил ареста от миналата неделя. Спокоен 
съм в себе си. Но на дълго разстояние с политическите си опоненти съм 
съгласен да бягам, колкото мога и докато дишам, защото за мен най-важното 
е да имам свободата да взимам сам решения. Да не завися от вашите 
подвиквания, от вашия натиск там, който оказвате на съветниците, спомняш 
си как беше преди. Още нещо и завършвам – аз наистина смятам, че в днешно 
време се нуждаем от повече добродетели, но тези добродетели се създават с 
процедури. Вие нямате право използвайки правилника, който сме гласували 
да визирате имена на общински съветници. Вие имате право да визирате 
проблеми, които са създадени. Аз много се извинявам г-н председател, ще 



моля .. Това става всеки път, г-жа Савова ми споменава името. Не, не е добре. 
Ми станете, кандидатирайте се, станете общински съветник, влезте в дебата, 
участвайте. Няма да приема групата СДС – „ДА“, и неин представител да 
бъдат критикувани или унижавани, заради работата си или за работата, която 
ще свършат. И за да приключа темата с тази прословута комисия – 
упорството ми е да сложим млад човек, упорството ми е не да наложим 
някой, а за да докажем че всеки може да има шанс. За да докажем, че може да 
има шанс и не само тези, които са от някъде, подреден от някъде си, защото 
тя ако беше подредена работата, тя работата може да стане по друг начин. И 
вие го знаете по-хубаво от мен. Затова това е политическо решение. И аз съм 
на мнение, че тия политически решения, трябва да се изпълняват, ако няма 
енергия и сила да се изпълняват политическите решения, тогава се променя 
политическата действителност и реалност. Знаци бол. Знаци и към тези, които 
не дават знак с това че не гласуват и не подкрепят – имат това право. Никой 
не може да каже нищо. Но аз не си спомням тази група и съветничката, която 
е нова в нашата група да сме напускаме заседание на общински съвет, да не 
сме участвали в работата на комисиите, да не сме участвали в работата с 
администрациите, не си спомням за 12 – 13 години съм в тази зала това да се 
е случвало. И знаете ли, с това се гордея. Не винаги с постъпките си и с 
позициите си. Затова смятам, че това момиче има правото да бъде 
председател на тая комисия. Има енергията, има и хъса, съжалявам че не ви 
представи програмата си. Смятам, че и Такева има енергията и хъса да бъде. 
Проблема е, че г-жа Такева не искам да я връзвам с г-жа министърката на 
спорта, която има образование, което изобщо не отговаря на отличната 
диплома на Благомира от училище, на отличната й диплома от Софийския 
университет и на дипломата й от Великотърновския университет. Понеже ми 
дърпате езика, мога да продължа нататък. Всички сме грешни в тази зала. 
Няма някой безгрешен и аз съм грешен. Но трябва да се съобразяваме, когато 
искаме да унижим някой. Въпрос на чест за нас беше днеска откровено и 
честно да се гласува, въпрос на чест беше всичко това да се измисли 
предварително. Не Веселина Савова дава оценката на този съвет. 
Избирателите дават оценката на този съвет и те след две години ще си я 
дадат. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз за разлика от г-жа Савова съм ходил на избори и съм станал 

общински съветник, обаче начина по който г-н Янко Станев взе думата 
доказа, че има по-обикновени общински съветници и едни, които дирижират 
нещата в тази зала. Все пак аз държа да се спазва правилника и когато бях 



вдигнал ръка за отрицателен вот, а не защото не подкрепям колежката Хамза, 
която изключително много уважавам. Просто исках да й пожелая да прекрати 
практиките в областта на „Социални дейности“ да има конфликт на интереси. 
Това й пожелавам. Дано тя за разлика от предишните председатели на 
комисията по „Собственост и стопанство“ …  

 
Иван ЛУКОВ 
„Социални дейности“. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
… които бяха след това и в комисията по „Социални дейности“ … Не, 

не, не. Аз много добре знам какво казвам. Недейте да ме поправяте. Така че 
единствено за това гласувах „против“, подкрепям колежката и й пожелавам 
наистина да се справи с практиките на конфликт на интереси, където 
наистина върлуват в социалните дейности и реални средства, които община 
Варна отпуска не стигат до реалните потребители или както е модерно да се 
казва – ползватели на социални услуги. Успех, г-жа Хамза.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 



V. 
 

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

образование” относно: 
 
(1) – изменение и допълнение  на Раздел І, т. 3 от Програмата на 

община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от община 
Варна за учебната 2013/2014 г. 

 
    Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1046-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17 ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 
2013 г., приета с Решение № 165/08.03.2013 г. на Министерски съвет и 
Протокол № 1/17.04.2013 г. от проведено обсъждане на представители от 
Обществения съвет по спорт, представители на експертно-консултативна 
комисия, назначена със заповед № 0422/11.02.2013 г. и Началник отдел 
„Спорт“ при дирекция „Образование младежки дейности и спорт“ и по 
предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 
РД13013791ВН/10.06.2013 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Програма на община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2013 г. в частта 
на раздел І, т. 3. 

Досегашен текст по раздел І, т. 3 в приетата Програма на община Варна 
за 2013 г.: 

 
3.Стимулиране на 
деца с изявени 
дарби по чл.10 
чрез предоставяне 
на стипендия. 

Ученик в общинско училище до 18-годишна възраст в 
дневна форма на обучение, който е класиран на І, ІІ 
или ІІІ място на национален или международен 
конкурс, олимпиада или състезание, включени в 
Програмата по чл. 11, ал. 1, представил документ, 
удостоверяващ класирането – 12-месечна стипендия в 



размер на 135 лв. месечно. 
 
Изменение по раздел І, т. 3: 
 

3. Стимулиране 
на деца с изявени 
дарби по чл. 10, 
чрез предоставяне 
на стипендия  

Ученици от общински училища, класирани през 2013 г. 
индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на 
първо, второ или трето място на национален или 
международен конкурс, олимпиада или състезание, 
включени в програмата – 12-месечна стипендия в 
размер на 135 лв. месечно. 

 
 т. 3.1. Национални и международни конкурси, 

олимпиади или състезания, включени в раздели І, ІІ, ІІІ 
на програмата по чл. 11, ал. 1 – за ученици от 
общински училища, класирани индивидуално в 
съответната възрастова група /състезателна група 
/категория/вид/жанр изкуство /инструмент/раздел/ 
направление/ учебен предмет/ наука/ проект/ вид спорт/ 
спортна дисциплина. 

 
 т. 3.2. Държавни и международни първенства по раздел 

V, т.1.2 на Програмата, по спортове, развивани на 
територията на община  Варна – за ученици от 
общински училища на възраст от 12 години 
/навършвани през 2013 г./ до 18 години, при минимум 
10 състезатели в съответния вид спорт или спортна 
дисциплина. 

 
 

Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Ако няма, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 

Следващото.  
 
Славчо СЛАВОВ 
 
1047-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и т. 24, чл. 17, ал. 1, т. 3 

от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 84 на Министерски съвет 
от 6 април 2009 г. за приемане на списъка на средищните училища в 
Република България, определяне на критерии за включване в списъка на 



средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на 
средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на 
пътуващите ученици от средищни училища и във връзка с § 6в от 
допълнителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, ал. 5 от Закона за 
народната просвета и по предложение на Иван Портних – кмет на община 
Варна с изх. № РД13017620ВН/30.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да се запази статута на средищно училище на СОУ “Димчо 
Дебелянов” за учебната 2013/2014 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да изготви 
мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 
включване на СОУ “Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните училища в 
Република България за учебната 2013/2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви, г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Преминаваме към точка шеста от дневния ред.   
Г-н … Извинявайте, не Ви видях.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се извинявам, доц. Петкова. От името на нашата група 

предлагам да направим обедна почивка.  
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н председател, уважаеми колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Микрофона, десния микрофон.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, след точката по „Здравеопазване“, предлагаме да направим 

обедна почивка.  
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре. Предложено е след точката по „Здравеопазване“ – обедна 

почивка. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря.  



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

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

граждани за лечение. 
 

  Докл.: Лидия Петкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н председател, уважаеми колеги, едно по ред решение от комисия по 

„Здравеопазване“: 
 
1048-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

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

 
Лицата са 20, списъка го имате.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в момента е един без двадесет – предлагам в 13:30 ч. да 

продължим следобедното заседание. Мисля, че 45 мин. са достатъчно време, 
така че нека да се организираме, за да можем да приключим днес сесията. 



Следобедно заседание – начало от 13:30 ч. 
 
 
Присъстват 40 общински съветника, отсъства: 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Миглен ТОДОРОВ 
Николай НЕДКОВ 
Николай ДЖАГАРОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Пламен НАЧКОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ще ви помоля за едно пробно гласуване. .. пробно гласуване, 

заповядайте да видите какво ще излезе. .. 14 човека. .. Така. Пускаме още едно 
пробно гласуване. .. Само секунда. .. 31 подписа имаме положени. .. Ей сега 
го пускам. .. Пробно гласуване го пуснах сега. .. Ще изчакаме още две – три 
минути, само сега които дойдоха колегите да си включат таблетите. В това 
време, ако някой има проблем по таблетите от фирмата, която поддържа 
системата са тук, обърнете се към тях, за да може да бъдат отстранени 
проблемите. .. Така, пускаме пробно гласуване. … 29. 

Започваме работа, така или иначе имаме кворум, в процеса на работа 
ако някъде има проблем с таблетите сега което излиза, ще ви помоля колеги 
да се обърнете към служителите, която поддържа системата, за да бъде 
отстранен проблема.  

Продължаваме по дневния ред, точка седма.  



VII. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
 

(1) –  приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2012 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2013 г. на: 

- „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
- „Пазари“ ЕАД  
- „Градски транспорт“ ЕАД 
- „Ученическо и столово хранене“ ЕАД 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ 
(2) –  предоставяне безвъзмездно за управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. 

С. Пушкин”, имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Н. Державин” № 19. 

(3) – отмяна на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет – 
Варна и предоставяне безвъзмездно за управление на ОП “Комплекс за 
детско хранене“, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

(4) –  вземане на решение за провеждане на конкурс по документи за 
избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и 
вещи – общинска собственост. 

(5) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
безвъзмездно право на ползване между община Варна и МБАЛ „Света 
Анна“ АД. 

 

          Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК “СС” 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам ви от първа до 

седма точка да ги изчета и да ги гласуваме анблок.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1049-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2012 г. 

1049-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, както 
следва:  

Светослав Димитров Трайков, Минко Нейков Христов за периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Борислав Василев Люцканов за периода от 01.01.2012 г. до 28.05.2012 г. 
Драгомир Демиров Дончев за периода от 05.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 
1049-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 
дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД за 
извършване на одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” ЕАД 
за 2013 г. 

 
 
 
1050-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ 

и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508 за 2012 г. 

1050-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД в състав: Ангел Тонев Димиев, 
Миглена Стефанова Георгиева, Цветомир Красимиров Грънчаров за периода 
от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1050-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на Съвета 
на директорите на “Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев, за периода от 
05.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 



1050-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 
представлявано от Мончо Кирилов Миразчийски, за извършване на 
одиторски контрол на “Пазари” ЕАД за 2013 г. 

 
 
 
 
1051-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ 

и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668 за 2012 г. 

1051-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2013 г. 

 
 
 
 
1052-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2012 г. 

1052-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и Мария Иванова 
Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1052-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД за 2013 г. 

 
 
 
 
1053-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103305200 за 2012 г. 



1053-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД /в 
ликвидация/ в състав: Димитър Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и 
Борис Асенов Филипов за периода от 01.01.2012 г. до 19.09.2012 г. - датата на 
вземане на решение от Общински съвет – Варна за прекратяване на 
дружеството с ликвидация. 

1053-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, 
представлявано от Илия Неделчев Илиев – дипломиран експерт счетоводител, 
за извършване на одиторски контрол на “Общинска охранителна фирма” 
ЕАД /в ликвидация/ за 2013 г.  

 
 
 
 
 
1054-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103564060 за 2012 г. 

1054-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД /в 
ликвидация/ в състав: Петър Любомиров Ангелов, Цветомир Димитров 
Петров и Андреян Николаев Райков за периода от 01.01.2012 г. до 27.07.2012 
г. - датата на вземане на решение от Общински съвет – Варна за прекратяване 
на дружеството с ликвидация. 

1054-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” 
ЕАД /в ликвидация/ за 2013 г. 

 
 
 

1055-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281 за 
2012 г. 



1055-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Цанко Георгиев Цветанов – управител на “Жилфонд” ЕООД /в 
ликвидация/ за периода от 01.01.2012 г. до 17.05.2012 г. -  датата на вземане 
на решение от Общински съвет – Варна за прекратяване на дружеството с 
ликвидация. 

1055-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, Тодор 
Димов Тодоров за периода 01.01.2012 г. до 04.12.2012 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само, в точката не „освобождава“ „Жилфонд“, а „одобрява годишния 

финансов отчет“. Последното, което беше за „Жилфонд“. .. Грешка просто. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Просто за протокола – „одобрява“, а не „освобождава“. .. Мнения и 

предложения, колеги. Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 19, предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
………………… 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, за протокола – не съм изчела решение за освобождаване от 

отговорност на съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД. 
 

1056-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с № ОС13000792ВН-008ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. 
Пушкин”, имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Н. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, представляващ: сграда с 
идентификатор 10135.1505.23.8, състояща се от три етажа със застроена площ 
293 (двеста деветдесет и три) кв. м. и изба с площ 155 (сто петдесет и пет) кв. 
м., попадаща в УПИ III „за жил. строителство, поликлиника, трафопост и 
подземни гаражи” – предмет на АОС № 2987/22.03.2004 г. за образователни 
нужди, за срок от 10 години.  



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна изготвяне 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1057-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 

от ЗОС, по реда на чл. 8 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с № РД13013570ВН-007ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – Варна 
отменя свое решение № 747-7/12/24.10.2012 г. в частта от т. 2 „Предоставя за 
безвъзмездно управление части от имоти-публична общинска собственост  на 
училище – СОУ „Пейо Яворов”, а именно имот представляващ част от стол № 
43 – помещения – топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно – 
битови помещения с обща застроена площ 275 кв. м. 

1057-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с № РД13013570ВН-007ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комплекс за детско 
хранене” част от общински недвижим имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, представляващ помещения – 
топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно – битови помещения 
с обща застроена площ 275 кв. м., разположени в част от сграда с 
идентификатор 10135.4502.273.3 (I-ви етаж от БЛОК „Е” съгласно 
застроителния план), предмет на АОС 7312/21.01.2013 г. за разкриване на 
детска кухня за срок от 5 години.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна изготвяне 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 



 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 81 от 

НРПУРОИ и по предложение на Вр. И. Д. Кмет на община Варна с № 
РД13014546ВН/18.06.2013 г., Общински съвет – Варна приема „Ред, условия 
и критерии за провеждане на конкурс  по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи  - общинска 
собственост”, както следва – условията са пред вас.  

 
1058-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 81 от НРПУРОИ и по предложение на вр. и. д. кмет на община Варна с № 
РД13014546ВН/18.06.2013 г., Общински съвет – Варна приема „Ред, условия 
и критерии за провеждане на конкурс  по документи за избор на 
независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и 
вещи  - общинска собственост”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник. 
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
3.1. физически лица със завършено висше образование – магистърска 

степен, или да са едноличните търговци и юридическите лица, регистрирани 
по реда на Търговския закон; 

3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от Камарата на независимите оценители в България; 

3.3. да са внесли членски внос към Камарата на независимите 
оценители в България; 

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да съдържа: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. диплом за завършено висше образование – копие, заверено от 

участника; 
4.3. документ за самоличност - копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 
4.5. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от Камарата 

на независимите оценители в България – копие, заверено от участника; 
4.6. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал /за юридически лица/; 

4.7. БУЛСТАТ/ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията – 
оригинал; 



4.8. удостоверение /оригинал/ от Търговския регистър към Агенция по 
вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация или заверено от участника  - 
физическо лице, копие от лична карта; 

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

4.10. удостоверение за липса на задължения по публични вземания 
към община Варна от Дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

4.11. служебна бележка за недължими вземания към община Варна 
/оригинал/; 

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

4.13. копие на платежен документ удостоверяващ внесен членски внос 
към Камарата на независимите оценители в България; 

4.14. автореференция, съдържаща; 
- списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – обект на 

разпоредителни сделки, извършени от оценителя; 
- доказателства за успешно приключили сделки по оценки, извършени 

от оценителя; 
- препоръки, включително от община Варна за досега утвърдените. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска собственост”, стая 1207 
на XII-я етаж в сградата на община Варна. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в сградата на община Варна, 
от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Варна в 5-дневен срок 
от изтичане на срока за подаване на документите за участие. 

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви доклад, 
който да представи на кмета на община Варна за утвърждаване със Заповед 
на независимите оценители.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1059-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 

чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и във връзка с искане с № Д12000707ВН-
003ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен 
анекс към договор за безвъзмездно право на ползване № 
Д12000707ВН/28.06.2012 г. между община Варна и МБАЛ „Света Анна-
Варна” АД върху имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, като към т. 2, раздел II от Договора се 
създава нова подточка 2.1. с текст: „Ползвателят няма право да отдава имота 
под наем на трети лица”. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
сключването на анекс към горепосочения договор.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Необходимо е квалифицирано 

мнозинство. В режим на гласуване.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 

Следваща точка от дневния ред. 



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни и 

контролни органи в търговските дружества собственост на община Варна. 
 

  Докл.: Иван Луков– Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1060-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава Марина Петрова Панайотова – 
Карапетян като контрольор на “Обреди” ЕООД.   

1060-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди” ЕООД,  
Димитър Господинов Колев. 

 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. .. Има 

предоставени автобиографии, тука са автобиографиите. .. Не тука, ще ви ги 
представя.  

Оспорено е гласуването, колеги. … Колеги, в режим на гласуване, ще 
ви помоля да си прегледате таблетите отново. Режим на гласуване. .. Г-н 
Станев, в режим на гласуване сме.    

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

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 
Следващото: 
 
1061-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД Ивайло Петров Иванов. 

1061-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 



дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите 
на “Градски транспорт” ЕАД Злати Петров Златев. 

 
Мнения и съображения. Автобиографията му е тука, който желае мога 

да му я предоставя да се запознае. .. Няма. Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 1; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Поради технически причини решението се оспорва. Режим на 

гласуване, колеги.   
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
1062-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев. 

1062-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите 
на “Пазари” ЕАД Петър Димитров Димитров. 

 
Мнения и съображения, колеги. Автобиографията е тук. .. Работи в 

банка. .. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
1063-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Светослав Димитров 
Трайков. 

1063-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 



дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите 
на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай Стефанов Бинев. 

 
Мнения и съображения. Автобиографията е тук. Няма. Режим на 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Следваща точка .. Извинявайте.  
 
Илия КАФАЛИЙСКИ 
Г-н председател, моля да бъда освободен от „Търговски дом“, като 

представител на община Варна.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпи предложение .. Колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

освобождава Илия Кафалийски, като представител на община Варна в общото 
събрание на акционерите на „Търговски дом“.  

 
1064-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава представителя на община Варна в общото събрание на 
акционерите на “Търговски дом” АД Илия Христов Кафалийски. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Предложения за избор на нов представител на община Варна в Съвета 

на директорите на „Търговски дом“. В общото събрание, да. Предложения 
колеги. Г-н Тонев. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам нашия колега Станислав Темелков. Познавате го всички. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 



Владимир ТОНЕВ 
Станислав Темелков предлагам да бъде.  
 
Иван ЛУКОВ 
Други предложения? Няма. На същите основания, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира Станислав Темелков за 
представител на община Варна в Съвета на директорите, в общото събрание 
на акционерите на „Търговски дом“.  

 
1065-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира за представител на община Варна в общото събрание на 
акционерите на “Търговски дом” АД Станислав Темелков Димитров. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следваща точка от дневния ред. 
  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

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

(1) –  съгласуване на План за застрояване на УПИ IX – 228 „за хотелски 
комплекс”, кв. 36 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

 

Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, една единствена точка има в ПК „Архитектура“. Темата беше 

дискутирана, включително получи отзвук в медиите. Става въпрос за 
процедиране на ПУП план за застрояване в к.к. „Златни пясъци“. Плана е по 
стария режим на Закона за устройство на територията, тъй като допуска му е 
направен докато е действал предния закон. Т.е. Общински съвет – Варна 
съгласува плана за застрояване, не органа който го одобрява. МРРБ е органа, 
който одобрява този план. Промяната е за престрояване и надстрояване на 
съществуващ хотелски комплекс, като отговаря на предвидените в Закона за 
устройство на територията ограничение и във връзка със Закона за 
черноморското крайбрежие, както и в зоните дефинирани 2007 г. като такива 
в Общия устройствен план. К.к. „Златни пясъци“, като курортно строителство 
в Зона Б е посочен с кинт 1 и 5 – това са и параметрите, които са в тази 
разработка.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1066-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от 
ЗУТ /ДВ. бр. 103/2005г./, във връзка с § 124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /ДВ. бр. 
82/2012г./ и по предложениe на вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № 
АУ090983ВН-002ВН/14.05.2013г., Общински съвет – Варна съгласува План 
за застрояване на УПИ IX – 228 „за хотелски комплекс”, кв. 36 по ПРЗ на к.к. 
„Златни Пясъци”. 

 

Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Режим на гласуване.   
 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 9; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 



Гласуването е явно обикновено, т.е. 50 % плюс 1 от присъстващите в 
залата – решението се приема. … Нека юристите дадат разяснение.  

 

Деяна СТЕФАНОВА 
Правното основание на взетото решение е чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

която е явно обикновено гласуване. Повече от половината от присъстващите.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, обяснение на отрицателен вот.  
 

Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Ще избегна неудобството да 

обяснявам, че не може с 24 гласа да влезе човек в една комисия, общински 
съветник, защото така е добре и ще му отнемем правото да бъде член на 
комисията, там дали ще го избираме за председател е друга тема. Но след 
като е по-важно някой да стане член на комисията и трябват 26 гласа, просто 
се учудвам на това пък, че за да се промени един ПУП на „Златни пясъци“, 
при това доста спорен по своя характер, са необходими едва ли не 14 от 26 
гласа. Да. И затова честно казано доста се учудвам. Не знам дали става 
въпрос само за 50 или 2, не знам дали става въпрос за сделка. Обещавам 
просто да проучим случая и на следващата сесия да докладваме точно за 
какво става въпрос, но при всички положения смятам, че строителството на 
„Златни пясъци“ и на „Св. Константин и Елена“ по крайбрежната ивица е 
нещо, което е много особено важно за Варна. И ние си спомняме какво стана 
с презастрояването – направихме това, което стана в Акапулко. В стремежа да 
се реинвестират все повече и повече средства, за да можем да повишим 
капацитета си – и аз съм го правил същото нали, въпреки че аз преди 10 – 15 
години съм правил такива изказвания от тази трибуна пак. Направихме едно 
презастрояване, една леглова база, която не можем да изчислим точно колко 
е. Не става въпрос за този случай – той сигурно е 50 – 100 легла. Една леглова 
база, която не можем да изчислим колко е, от там затруднихме режима и 
качеството на туристите, които биха могли да са платежоспособни, от там 
затруднихме канализацията и всички останали екологични норми, които ни 
трябват и т.н. Това изказване го правя за шести – седми път. Просто не бива 
според мен такива решения да се взимат с .., даже според мен трябва да се 
взимат с квалифицирано мнозинство от 34 гласа. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз искам да отговоря на поставените въпроси. За съжаление Закона за 

устройство на територията дефинира какви са санкциите и режима на 



приемане на подробни разработки и не напразно обясних, че този план е 
процедиран по параметрите на Общия устройствен план гласуван 2007 г., 
като рамка на заданието. Значи, ако волята на Общински съвет 2007 е било да 
бъде ограничено застрояването на „Златни пясъци“, това не е дало отражение 
в действащия Общ устройствен план, съответно конкретния инвеститор има 
право на това. Съвета е органа, който решава дали това да се случи или не, 
съгласна съм с г-н Станев.  

 

Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 

Янко СТАНЕВ 
Винаги съм знаел, че не трябва да се дърпаме за езика, защото 1999 г. от 

тази трибуна съобщих колко беше легловия фонд тогава и съобщих за това 
как се събарят световно известни курорти, защото са надхвърлили нормата на 
строителство на базата. Сега „Златни пясъци“ от парк се превърна в 
строително огнище. Даже виждам там колко много хора, как се казва – 
апартаменти, частни апартаменти. Т.е. някой колега беше предложил да стане 
селище за живеене – може би нататък вървим и това, че нормативните 
документи го позволяват въобще не ме топли мене. В случая става въпрос 
просто за един прост факт – продължаваме да презастрояваме. Аз питам 
канализацията уредена ли е на „Златни пясъци“? Не. Някой да знае нещо по 
отношение на екологичните норми за „Златни пясъци“? По отношение на 
изискванията, които ще бъдат в следващите 5, 8, 10 години, план 2020? 
Мисля, че тука не е времето да ги правим тия искания, просто днеска с това 
нещо ми дойде малко в повечко – да гласувам с 24, 25 гласа, за това да 
продължава застрояването, нищо че е по Общия устройствен план или да го 
приема с 26 гласа, или с 34, както предлагам. Това беше смисъла на 
изказването ми. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
Следваща точка от дневния ред. … Моля? .. Е ми тя приключи точката. 

… Искането не е подадено своевременно, точката приключи, имаше 
обяснение на отрицателен вот, имаше и реплика, имаше и дуплика. .. 
Продължаваме напред, не можем да прегласуваме. .. Е ми какво да направим 
сега. .. Абсолютно. 



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 

съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна във връзка с Наредба № 
1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата за предложения за комисия, която да приеме документите 

за кандидатите за съдебни заседатели. Г-н Георгиев. .. Г-н Христо Атанасов. .. 
Г-жа Такева. 

 
Светлана ТАКЕВА 
От групата на „БСП“ – Януарий Вичев.  
 
Иван ЛУКОВ 
Януарий Вичев. .. Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нашата група на „ГЕРБ“ предлага председателя на правната комисия – 

г-жа Юлияна Боева и председателя на комисията по „Образование“ – г-н 
Славчо Славов.  

 
Владимир ТОНЕВ 
От името на нашата група предлагам Миглен Тодоров.  
 
Иван ЛУКОВ 
Станаха 6. Трябва един по един да ги гласуваме. Други предложения? 

Няма. В момента са шест в групата. … Да направим 7 човека комисията и още 
едно предложение, и готово. .. Да. Колеги, още едно предложение – да 
гласуваме комисията от седем човека. .. Още едно предложение. .. Г-н 
Балабанов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
При положение, че никой от колегите не прави предложение, предлагам 

и г-жа Валентина Софрониева. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Изчитам ви основанията: 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1067-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от 
Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели и писмо вх. № 
ОС13000897ВН/12.07.2013 г. от Председателя на Варненския окръжен съд, 
Общински съвет – Варна избира комисия от 7 /седем/ души за изготвяне 
предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели при 
Окръжен съд гр. Варна от община Варна – 40 души, в състав от следните 
общински съветници: 

1. Галина Димитрова Крайчева – Иванова 
2. Христо Атанасов Атанасов 
3. Януарий Марков Вичев 
4. Юлияна Атанасова Боева 
5. Славчо Славов Славов 
6. Миглен Георгиев Тодоров 
7. Валентина Вичева Софрониева 

  
Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Предлагам комисията на свое заседание да си избере председател на 

комисията и до следващата сесия да ни предоставят имената на съдебните 
заседатели, защото срока е октомври месец. Срока за съдебните заседатели е 
октомври. Септември .. Да, да. До следващата сесия, до следващото заседание 
на Общински съвет да ни предоставите имената на съдебните заседатели. .. 
Извинявам се, имало още. 

 
1068-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и 

ал. 3 от Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели, Общински съвет – 
Варна възлага на комисията да докладва предложенията за съдебни заседатели 
на следващата редовна сесия на Общинския съвет, като задължително 10 на 
сто от общия брой на предложените лица да бъдат с педагогическа 
квалификация. 

1068-10-1.  На основание чл. 6, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 
1/03.02.2011 г., предложените кандидати, трябва да отговарят на изискванията 
на чл. 67 от Закона за съдебната власт, а именно: да бъдат дееспособни 
български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 



години към момента на определянето им за съдебни заседатели, ползват се с 
добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, 
независимо от реабилитацията. 

1068-10-2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава писмено 
съгласие по чл. 8 от Наредба № 1/03.02.2011 г. да бъде избран като съдебен 
заседател и представя свидетелство за съдимост, от което да е видно, че 
кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от 
реабилитацията, като в същото изрично е отбелязано „да му послужи за 
съдебен заседател”, както и други документи, определени в Наредба № 
1/03.02.2011 г. и от Комисията, избрана с решение на Общинския съвет. 
Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към 
горепосочените документи мнение на председателя на съответния съд за 
работата им. 

1068-10-3. Предлаганите кандидати за съдебни заседатели във 
Окръжен съд гр. Варна, следва да не са съдебни заседатели във Варненския 
районен съд. 

1068-10-4. Право да предлагат кандидати за съдебни заседатели 
имат всички граждани на община Варна, чрез общински съветник. 

1068-10-5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията за 
изготвяне предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни 
заседатели, да оповести публично на официалния интернет адрес на община 
Варна и на таблото за съобщения на община Варна списък на необходимите 
документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за съдебни 
заседатели. 

 

Това бяха условията, по които комисията трябва да работи. Мнения и 
съображения? Няма. Режим на гласуване. .. Да, да, то ще бъде размножено, на 
комисията ще бъде предоставено. Режим на гласуване.  

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

предложението се приема. 
 
Точка единадесета от дневния ред. 
 



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на доклади от представителите на община 

Варна за участието им в общото събрание на акционерите на: 
- МБАЛ „Света Анна – Варна” АД; 
- „Спортен комплекс „Спартак”” АД; 
- „Общинска банка“ АД. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Докладите са разпратени по таблетите, предполагам, че колегите сте ги 

чели. Мнения и съображения? .. Колеги, предлагам … Г-н Станев, едно 
предложение Ваше … 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател,  уважаеми колеги, на последното заседание 

на общото събрание на „Спартак“ АД аз внесох предложение от мое име за 
следните решения на общото събрание, тъй като общото събрание тогава не 
ги прие, но взе решение да има насрочено следващо общо събрание в най-
кратък срок. Аз ви предлагам на вашето внимание тези мои предложения за 
решения, които да бъдат след като бъде обявено събранието и вкарани в 
дневния ред, да ми бъдат гласувани правомощия от сега, ако ги одобрявате и 
ги гласуваме. Целта на тези решения е една от социалните функции на 
„Спортния комплекс „Спартак““ да бъде изпълнена, а именно подпомагането 
на футболния клуб „Спартак“, по-добро управление. За „Спортен комплекс 
„Спартак““ мога само да кажа, че цялата инвестиционна програма е 
изпълнена, но престои да се изпълняват още програми, вероятно докато 
заработи на по-добри стопански обороти, за да може да осигурява доста 
сериозна сума, прилична сума за издръжката на футболния клуб, което беше 
една от моралните ми идеи в началото. Затова аз ви предлагам .. Решенията за 
в три аспекта – първия е да поискаме от общото събрание да назначи втори 
изпълнителен директор, който да бъде представител на община Варна, 
второто е да бъде сключен дългосрочен договор  между спортния комплекс и 
футболния клуб „Спартак“ – поне 10-годишен, за да може футбола да бъде 
спокоен, и третият е 80 % от печалбата на спортния комплекс да бъде също 
заделяна и инвестирана, или субсидия да се получава на футболния клуб 
„Спартак“. Т.е.: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Общински съвет – Варна дава съгласие 
и упълномощава представителя на община Варна д-р Янко Станев при 



участието си в общото събрание на акционерите на „СК „Спартак““ АД да 
внесе предложение и да гласува „за“ взимане на следното решение: 

1. Избор на Илияна Кръстева за втори изпълнителен директор с равни 
права и задължения с избрания в Състава на директорите в дружеството.  

2. „Спортен комплекс „Спартак““ АД да сключи 10-годишен договор за 
ползване на спортната му база и спортните съоръжения на ФК „Спартак 
1918“. 

3. 80 % от общата печалба на дружеството 2013 – 2015 г. да бъде 
предоставена на ФК „Спартак 1918“ за неговата издръжка.  

Това е. Мога да кажа само, че след като бяха завършени тенис 
кортовете на футболен комплекс „Спартак“ и след като оттатък завършихме 
базата на „Локомотив“, очакваните приходи според анализаторите 
финансовите на дружеството до края на годината ще бъдат в размер на 150 – 
200 хил., става въпрос за печалбата, но вероятно следващата година ще 
придобият едни по-сериозни размери. Разбира се и община Варна по-нататък 
трябва да освободи от данък собствените си спортни съоръжения, като 
спортните стадиони, които едва ли не се актуват като .. Как беше това? Как ги 
актуваме? Актуваме ги по все едно са застроени сгради. Но това е друг 
въпрос. С две думи – инвестицията на спортния комплекс е завършена, всеки 
от вас може да отиде да види тенис кортовете, игрищата, съблекалните, 
новите неща. Всеки от вас може да отиде изкуствените игрища да види, 
осветленията и всичко останало. Не казвам, че всичко е съвършено, но такова 
нещо за първи път се прави във Варна от 38 години насам на стадион 
„Локомотив“, а също и на стадион „Спартак“. Ще предстои втори етап на 
инвестицията, в момента тези мои предложения целят основно, пак ви казвам, 
да се заделят вече средства от приходите, които идват в следствие на тези 
инвестиции в размер на 6 180 000 лв., да бъдат отделяни за футболния клуб 
„Спартак“. За съжаление „Спартак“ нямат такъв могъщ спонсор, какъвто има 
„Черно море“, никой друг във Варна не се наема освен групировката ТИМ, 
което им прави чест. В областта на спорта никой .. Това са моите 
предложения.       

  
Иван ЛУКОВ 
Да.  
 
Янко СТАНЕВ 
Въпроси, ако има? 
 
……………… /гражданин/ 
Г-н Станев, има ли футболен отбор „Спартак“? В момента? 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Съжалявам много, аз не се изказвам като - нито съм член на управата на 

футболния клуб, нито следя неговото действие, нито отговарям за него. Аз 
отговарям за спортния комплекс и като такъв се мъча да осигуря средства за 
футболния клуб. Ако питате от кого е последното дарение за футболния клуб 
„Спартак“ – Варна, мога да Ви отговоря. От мен. 

 
……………… /гражданин/ 
Именно за това призовах за шеф на комисията по спорта да бъде човек 

тясно свързан със спорта, а не като г-н Станев, който няма нищо общо със 
спорта – влиза в „Спартак“ АД и го разбива. Вие какво искате? Да няма спорт 
във Варна ли? 

 
Иван ЛУКОВ 
Не …  
 
Янко СТАНЕВ 
Явно, че нищо не разбираш, защото палатката ти е така изпекла мозъка 

…  
 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев не е бил предложен за председател на комисията по 

„Младежки дейности и спорт“ … 
 
Янко СТАНЕВ 
Ама може да бъда предложен, не се знае и тъй като, като бъда 

предложен ще бъда избран, то тогава съм обеден, че всички ще бъдат 
убедени, че спортните клубове ще имат доста сериозна ревизия на начина, по 
който в момента се извършва тяхното субсидиране, защото в някой момент то 
ми звучи като пара – субсидиране.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Станев … 
 
Янко СТАНЕВ 
Само да отговоря на въпроса – някой бърка спортния комплекс 

„Спартак“ с футболния клуб „Спартак“, аз обаче съм спартаклия и за своя 
голяма чест Господ ми е дал възможност и бизнес, с който да спечеля пари от 
които да отделя и да даря и на любимия си футболен отбор, и съм го правил 
винаги. Затова съм си купил толкова стотин хиляди билета, за мачове на 
„Спартак“, че със сигурност ще ми стигнат за няколко живота. Благодаря. 

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, ако няма други предложения изчитам, предлагам 

първо да ги гласуваме всички доклади за МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, за 
„Спортен комплекс „Спартак”” АД с така направените предложения на г-н 
Станев и за „Общинска банка“ АД, да ги гласуваме анблок … Извинявайте, 
просто .. Д-р Бояджиев. Извинявайте, просто не Ви видях. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Няма проблем, както казах има обикновени и не толкова обикновени 

общински съветници. Моето предложение е процедурно все пак да гласуваме 
докладите анблок, но предложението на г-н Станев може да се обсъди. Аз 
например не ми стана ясно защо трябва да има още един изпълнителен 
директор и защо точно да е тази личност. Нали, затова все пак докладите са 
си вече факт, миналите събрания можем да ги гласуваме, а предложенията, 
които направи г-н Станев предлагам, това е процедурно предложение, не 
желая г-н Станев да ми обяснява, там нещата са ми ясни. Правя … Добре, ще 
ми се изяснят може би някой ден. Да. Благодаря. Така че процедурно 
предложение – гласуваме докладите анблок, а предложението на г-н Станев в 
последствие. Мерси. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпи предложение докладите, които са размножени и ги има 

на таблетите, да бъдат гласувани анблок. Изчитам без предложението .. Да, 
докладите без предложението, което направи г-н Станев. Който е  съгласен с 
така направеното предложение за гласуване на докладите анблок, без 
предложението на г-н Станев, моля да гласува. Режим на гласуване.  

    
Резултати от гласуването: за – 24; против - 6; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Решението е оспорено. Повторно гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 23; против - 7; въздържали се – 0, 

предложението не се приема. 
 
Какво, някакъв проблем ли има пак? … Добре колеги, искам първо да 

… Предложението, което беше представено от г-н Бояджиев. … Да. …  
 

Янко СТАНЕВ 
…. аз гласувам за моето предложение, г-н Тонев гласува за общото 

предложение, а колегите ни за трето. Имаше едно процедурно предложение 
от мен – да се гласуват тия допълнителни неща, като мои правомощия за 
следващото общо събрание, които по своята същност представляват само 



едно – нека да го обясня, за да не каже някой, че не е разбрал или че как е 
написано. Това е начин спортния комплекс да бъде задължен да субсидира 
футболния клуб. Няма спартаклия, който да не иска да има такива гаранции – 
че футболния клуб ще ползва базата на „Спартак“ безвъзмездно по своята 
същност за дълъг период от време и че ще получава процент от печалбата на 
спортния комплекс. Това е смисъла на всичкото, което там. А защо Илияна 
Кръстева? Защото Илияна Кръстева в член на съвета на директорите и затова 
нея предлагам. Ако беше друг член на съвета на директорите, друг щяхме да 
предложим. .. И е спартаклийка и то потомствена. Това е смисъла на 
„Спартак“. Да, наистина е така. Вие може и да се смеете, защото примерно аз 
ходя и на опера, но ходя и на мач. Затова, това бяха .. Това г-н председател, 
ако искате да облекчим процедурата да гласуваме първо моите предложения 
процедурно, като ги отхвърли мнозинството щото са предложени от мене, аз 
съм си казал какво ще правя. А пък след това вече да гласуваме другите неща 
надолу, защото наистина трябва да си свършим работата. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги … Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
До сега някой нещо по-разумно да е направил за „Спартак“? Не е. 

Предлагам и пожелавам така да подкрепим това, което направи Станев.     
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Гласуваме предложенията, които са направени от г-н Станев. .. 

Колеги, преминаваме към гласуване. Предложенията, които бяха изчетени от 
г-н Станев. Режим на гласуване – за предложенията, колеги.  

 

1071-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна дава съгласие и упълномощава представителят на община Варна д-р 
Янко Станев при участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс „Спартак”” АД да внесе предложения за вземане на 
решения за следното:  

- Избор на Илияна Русанова Кръстева за втори изпълнителен директор 
с равни права и задължения с избрания, в Съвета на директорите на 
дружеството. 

- „Спортен комплекс Спартак”” АД да сключи 10 /десет/ – годишен 
договор за ползване на спортната му база и спортните съоръжения от ФК 
„Спартак - 1918”. 

- 80 /осемдесет/ % от общата печалба на дружеството за периода 2013 
- 2015 г., да бъде предоставена на ФК „Спартак 1918“ за неговата издръжка. 

 



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

 
Колеги, постъпило е предложение докладите да бъдат гласувани 

анблок. Режим на гласуване за това да бъдат гласувани анблок.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващата точка. … Извинявайте, това беше че се приема да бъдат 

анблок. А сега самите решения. .. Така. 
 

1069-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Ивайло Симеонов 
Бояджиев от участието му в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ 
„Света Анна – Варна” АД. 

 

 

1070-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Янко Петров Станев от 
участието му в Общото събрание на съдружниците на „Спортен комплекс 
„Спартак”” АД. 

 
 
1072-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 

приема доклада на представителя на община Варна – Станислав Георгиев 
Иванов от участието му в Общото събрание на съдружниците на „Общинска 
банка“ АД. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следваща точка. 



XII. 
 

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

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
 
(1) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 

проекти включени в проектно предложение рег. № BG161PO001-5.3.02-0011 
„В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.”, подадено за 
оценка в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-
02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, приоритетна ос 5: 
„Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР” на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(2) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 
проекти включени в проект на „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – Варна” (ИПГВР), разработен в рамките на проект „Подкрепа за 
разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. 
Варна”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG161РО001/1.4-07/2010/003 от ОП „Регионално развитие” 2007 - 
2013 год. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по Програма BG06 на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 - 2014, „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, 
Компонент 2 – Грижа за деца в риск. 

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, дайте да се съсредоточим малко и да приключим.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател: 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1073-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с № РД13017573ВН/30.07.2013 г., 
Общински съвет – Варна одобрява промяна в наименованието на 



инвестиционен проект включен в проектно предложение рег. № 
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 – 
2020 година“, подадено за оценка в рамките на схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия 
програмен период“, приоритетна ос 5: „Техническа помощ“,  Операция 5.3: 
„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“ на ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г., одобрен с Решение № 710-6 от Протокол 
№12/24.10.2012 г., както следва: 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо 
Дебелянов”, гр. Варна“, се променя на „Реконструкция, основен ремонт и 
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо 
Дебелянов”, гр. Варна“. 

1073-12-1. Общински съвет – Варна одобрява промяна в 
наименованията на инвестиционните проекти включени в проектно 
предложение рег. № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014 – 2020 година“, подадено за оценка в рамките на 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В 
подкрепа за следващия програмен период“, приоритетна ос 5: „Техническа 
помощ“,  Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на 
ОПРР“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., одобрени с Решение № 
910-6 от Протокол № 16/27.03.2013 г. както следва: 

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

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. 



Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. 
Яворов“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен ремонт и 
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. 
Яворов“, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на VII СОУ 
„Найден Геров“, гр. Варна“, се променя на:  „Реконструкция, основен 
ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на VII 
СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“. 

 
Това е първото предложение. Пълно единодушие на комисия. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
1074-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13017872ВН/02.08.2013 
г., Общински съвет – Варна одобрява промяна в наименованието на 
инвестиционните проекти включени в проект на „Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – Варна” (ИПГВР), разработен в рамките 
на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – гр. Варна”, финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-
07/2010/003 от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., както следва: 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „Димчо 
Дебелянов”, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен ремонт и 
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „Димчо 
Дебелянов”, гр. Варна“. 

- Наименованието на проект: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” и 
основен ремонт на бул. „Първи май”, ведно с прилежащи улици към 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД и СОУ „Проф. д-р Иван 
Шишманов” в местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни пасарелки, 



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

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. 
Варна“, се променя на „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. 
Яворов“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен ремонт и 
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. 
Яворов“, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна ефективност 
и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на VII СОУ 
„Найден Геров“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен 
ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на VII 
СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
1075-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13017925ВН/02.08.2013 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да подготви и да 
кандидатства с проектно предложение по „Програма BG 06 „ДЕЦА И 
МЛАДЕЖИ В РИСК”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск”, с максимално 
допустимата стойност на безвъзмездната помощ – 250 000 Евро. 



1075-12-1. Кметът на община Варна да води преговори и да подпише 
споразумение за партньорство по проекта с общината – партньор и с една от 
страните донори на програмата: Кралство Норвегия, Исландия или 
Лихтенщайн. 

1075-12-2. Да подпише договор за изпълнение на проекта – 
Споразумение между програмния оператор и община Варна. 

Предназначението на сградите на общинските детски градини, обекти 
на извършване на строително-ремонтни дейности, финансирани по проекта, 
да не се променя за период от 10 години след приключване на дейностите по 
проекта. 

 
Тук само искам да отворя скоба, че община Варна няма да има 

финансово участие. Т.е. парите са абсолютно безвъзмездни. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Следваща точка. 
 
 



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – промяна в структурата и общата численост на общинската 

администрация. 
 

 Докл.: Владимир Тонев – вр.и.д. Председател на ВрК„СОА“ 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1076-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 
на Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № РД13017818ВН/01.08.2013 
г., Общински съвет – Варна одобрява промени в структурата и общата 
численост на общинската администрация в община Варна, считано от 
01.09.2013 г., както следва: 

1. Създава дирекция „Туризъм” в специализирана администрация на 
община Варна с обща численост 14 щатни бройки. 

 Дейността на новосъздадената дирекция да се обезпечи с: 
- 8 щатни бройки от отдел „Туристическа и морска политика”, дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности”; 
- 6 щатни бройки – увеличаване числеността на дейност 122 „Общинска 

администрация” – дофинансиране. 
2. Дейност „Общински културно информационен център” с численост 7 

щатни бройки да премине на пряко подчинение на Директор на дирекция 
„Туризъм” и да се преименува на „Туристически информационен център”. 

 
Колеги, запознати сте с предложението на кмета, с мотивите и с това, 

което гледахме на комисията. Запознати сте и с решението на комисията. 
Изказвания, предложения, ако има някой.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Само да уточня – 21 човека …. 
 
Иван ЛУКОВ 
14.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
………………..  
 
Иван ЛУКОВ 
Да.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
………………..  
 
Иван ЛУКОВ 
Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 18, предложението се приема. 
 
Следваща точка четиринадесета.  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2013 г. – 31.07.2013 г. 

 

  Докл.: Иван Луков– Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, доклада го имате на таблетите разпратен, предполагам че сте се 

запознали. Мнения и съображения? Няма. Предлагам да приемем следното 
решение: 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1077-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 31.07.2013 г.”. 

 

Режим  на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

Поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесет и второ 
заседание на Общински съвет - Варна за закрито. 

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                       ВАРНА 

 
                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 

      

ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”     
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

                    
                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


