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Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван Луков, 

се проведе на 18.09.2013 г. (сряда) от 09:00 ч. до 16  часа.   

  

Присъстват 46 общински съветника, отсъстват двама: 

 Петър Димитров Тодоров 

 Пламен Начков Печев 

 

Иван ЛУКОВ 

Уважаеми колеги, имаме кворум и можем да започнем сесията. 

Откривам Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна.  

В началото, докато .. Колеги. Започва новия политически сезон и така 

общото желание е да бъде, да протече този сезон в един конструктивен 

диалог и да можем да вземем  по-добри и по-правилни решения. Така, че 

моята молба и към всички вас, общо към колегите, е наистина в 

конструктивен дух да работим в следващата година, за да можем наистина да 

постигнем нещо, което варненци да видят, че се случва и в нашия град. 

Постъпили са и заявки за изказвания по новия политически сезон от 

различните политически сили, така че давам думата на г-н Балабанов и след 

това останалите колеги, които имат желание да се изкажат.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми заместник – кметове, представители на местната администрация, 

гости, представители на медиите. Общински съвет – Варна отбелязва 

началото на новия политически сезон между две паметни дати от българската 

история, а именно Деня на съединението и Деня на независимостта. Оставам 

всеки сам за себе си да тълкува знаците на миналото. Настоящето обаче ни 

дава шанс да бъдем двигател на промените, които хората очакват. 

Изминалите кметски избори дадоха ход на оздравителните процеси в 

общината. Групата на „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна няма да губи време 

в задкулисни игри и празнословия, а ще се концентрираме върху онези 

аспекти в работата ни в местния парламент, с които бихме могли осезаемо да 

променим живота на варненци и да върнем блясъка на морската столица. 

Механизми за тази промяна трябва да предложи бюджета на община Варна. С 

новия бюджет можем окончателно да сложим край на недостига на места в 

детските градини, както и да осигурим такава инвестиционна програма, която 



не само да замаскира дупките по улиците, а ще предложи трайно решение на 

инфраструктурните проблеми на града ни. Във фокуса на активната работа 

разбира се ще бъдат и евро – проектите. Сред тях трябва да откроим основно 

интегрирания градски транспорт и централната градска част. Те със 

сигурност ще имат ефект и върху туризма, отрасъл който е, който осигурява 

поминъка на голяма част от варненци. Заявяваме категоричната си подкрепа и 

за кандидатурата на Варна за „Европейска столица на културата“ и за 

„Младежка столица“. Убедени сме, че с добра работа между кметската 

администрация и Общинския съвет, ще дадем мощен тласък на градивните 

процеси. Те изискват проблемите да се решават не на парче, а с ясна 

стратегия, визия и при стриктен контрол. Успешна работа на всички. 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

И аз благодаря. Г-н Тодоров.  

 

Аврам ТОДОРОВ 

В тона на добрия тон, с който започна колегата от ГЕРБ, няма да влизам 

в подробности. Очевидно амбицията и желанието за един консенсус, и за една 

ползотворна работа е на лице, само няколко неща за да избягаме от темата 

има или няма пари. Ще ги нахвърлям, те са повече организационно, може да 

изглежда дребнаво, но може да станат с минимум усилия.  

Първия въпрос е свързан със състоянието на уличната мрежа във Варна, 

значи, обръщам внимание на големите булеварди, достойно се справихме с 

булевард „Сливница“, „Освободител“, там бившия „Владислав“ и настоящия 

„Владислав“ и т.н. Но малките улици са в трагично състояние. Дайте да 

направим така наречената, сега е модерно да се говори, пътна карта и да 

почнем по райони, да кажем на гражданите какви ремонти ще направим по 

тези малки улички, които тормозят движението на майките с деца, на 

възрастни хора, изобщо на всички живеещи в този град.  

Втория въпрос е свързан с чистотата. Очевидно са необходими нови 

технологии, може би трябва да се мисли за двуразово почистване на града - 

сутрин и късна вечер. … почва да си изиграва ролята, амортизираха се 

съдовете, има нови типове за събиране, има такъв опит в София, нека да се 

проучи и да се търси решение на този въпрос. Това ще помогне и за така 

нареченото разделно събиране, което сега нито новия завод, нито клетката в 

Аксаково отговарят на изискванията.  

По площада, по площада и няколко основни улици включително около 

„Дупката“. Дайте да видим в какви срокове, да обещае и тука ръководството, 

ще направи този ремонт и да скъсаме с тези модерни плочки, които къде бяха 

от Италия ли, когато можеха да се купят от Враца. Плочките трябва да имат 



добро поведение през зимата, трябва да не се хлъзгат гражданите и трябва да 

са устойчиви на природните и атмосферни условия.  

По Морската градина – режима на Морската градина се търси и до сега 

още не може да се намери. Имаме ново ръководство по обществения ред, 

надявам се че няма да бъде в ущърб на гражданите, ще бъде в ущърб на 

търговците, които работят в Морската градина. Режимът на Морската градина 

трябва да бъде балансиран. Зацветяването в Морската градина последните 

години във Варна го няма или е епизодично.  

По някои регулации – сега тука ние провеждаме много търгове, 

провеждаме много комисии и т.н., в тях се готвят наръчно документи, г-н 

Недков – един наш колега, много хубаво захапа тази тема преди известно 

време. Има излишни документи и те трябва да паднат, а другите, които се 

дублират с това, което общината може да го дава не трябва гражданите да го 

представят, да плащат такси и да стоят на опашки. Направо по служебен път 

трябва да влизат в документите в съответния търг и т.н.  

Мисля, че е време да помислим за леко намаляване на някои такси и 

наеми, особено на пазарите. 5 – 10 % ще бъде един добър знак, един добър 

знак към гражданите, които се занимават с този тип търговия, който им е 

основен момент на прехрана. 

И накрая мисля, че трябва сериозно да говорим какъв механизъм ще 

измисли общината, за повишаване събираемостта на данъците, таксите и 

други такива нарушения. 

С две приказки – успех на колегите, варненци много очакват от нас. 

Тука обаче трябва да намерим освен добрия тон, да намерим и баланса, 

когато гласуваме тука какво е целесъобразно и какво е законосъобразно. 

Някой път обръщаме пирамидата. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Г-н Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник – кметове и кметове, 

уважаеми колеги, уважаеми граждани. Консенсуса е хубаво нещо, обаче 

общинския съвет не е мястото за съдружие, а е място за ясни и категорични 

позиции. Има ли общо във вижданията на политическите групи за бъдещето 

на Варна и има ли общо в секторните политически решения, които се взимат 

тук. Същото важи и за различията. Ясно и публично се водят разговорите тук 

и дебатите тук, от тази трибуна или от микрофоните, и ако вижданията 

съвпадат тогава обществото ще е наясно защо определени групи си 

сътрудничат. Защо по определен проблем има сътрудничество, както и 

обратното. Ако вижданията не съвпадат, тогава ще стане ясно защо има 



различия. И ако това не е ясно, тогава ще задам въпроса – какво 

политическите фракции с какво обосновават своите политики. Ако няма 

допирни точки ясно е, че тогава политическите фракции или политическите 

групи нямат как да работят в това партньорство или в този дух на консенсус. 

Паметта .. Диалогът трябва да бъде тук. Паметта също е важно нещо, защото 

тя определя нашата оценка за живота и нашето самочувствие като варненци. 

Но бъдещето е по-важно. Тежките квалификации и клевети, интригантството 

са в следствие от липсата на ефективна прозрачност. От там до страха, 

полицейщината изобщо до дефицита на демокрация е много малко 

разстоянието. Погазването на демокрацията, сатанизацията, това прави 

самата демокрация фалшива. И хората разбират това и затова са по 

площадите, или въобще за това дюдюкат. Във Варна има реалности и ние 

трябва да се съобразяваме с тях, а не с различни оперативни интереси, а не с 

псевдо политически инженери, защото тези неща не определят бъдещето ни в 

посока на повишаване на качеството на живот на варненския гражданин. За 

„СДС – да“ приоритет са онези неща, които искат варненци. Те са прости – 

това са добри пътища, добър транспорт, места в детските градини и 

училищата, екология – като чистота, чист въздух, благоустройство, ред, 

зелени системи. Това ще бъдат и нашите бюджетни приоритети. По същия 

начин работещата общинска икономика, контрола върху обществените 

поръчки и харчовете на общината, контрола върху евро – проектите са 

нашите приоритети в работата на общинския съвет. Простичко и ясно казано, 

това е стратегическата работа за нас и на общинския съвет. Крайната цел е 

ясна – Варна трябва да възстанови самочувствието си на морска столица. 

Варна е втори по големина град, но трябва да сме първи по благороден местен 

шовинизъм. Сърдити и обидени заради подчиняването на оперативните 

интереси в името на сериозната голяма цел, не може да има. Успех по 

принцип ще имаме в тази зала, а извън нея само решения, които са 

стратегически, които не са оперативни и еднодневни теми. Мълчанието, 

заклеването във вярност, политическото аргашество нямат ефект върху 

живота на гражданите и нещо по-лошо – понякога те имат негативен ефект. 

Диалог .. А помощ отвън няма да има. И според мен тази помощ ще дойде 

тогава, когато сами си помогнем. Можем ли да се справим? Можем и 

решенията са прости. За нашата група решенията са диалог, дебат, решение, 

изпълнение. И това е по големите теми. Там ясно се вижда кой на къде отива, 

кой на къде дърпа. Другото е по течението с дребни финтове. При всички 

положения актуалния въпрос е тоя – имаме ли силата, имаме ли нагласата да 

го направим. Тогава много лесно ще стане за пътищата. Ще определим 

програма на „Левски“, „Владислав“, „Трети март“, като задължителни 

условия за добър транспорт на варненци. Ще определим, понеже говорихме 

за вътрешно блоковите пространства, както каза г-н Тодоров, ще ги 



определим за втори приоритет, защото само тия първите ще глътнат 40 млн., 

но те ще решат основни базови проблеми. И всички знаем за какво става 

въпрос. На Варна не й отива друго място освен първото, в края на краищата 

обаче до 100-те дни има още 50 дни, в които започнахме този нов мандат, 

който за общинския съвет не е нов. Нека да се разберем - кмета е нов, но за 

общинския съвет не е нов мандат. И пожелавам на всички лекичко да се 

замисляме върху сериозните необходимости и да успеем да съберем енергия 

да преодолеем онези дребни оперативни различия, които понякога в 

емоционален план ни карат да ги хиперболизираме. Варна е над всичко. 

Благодаря за вниманието.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Други колеги? Ако няма да ..  

 

Иван ПЕТРОВ 

Може ли да взема думата, от позицията на гражданите и на футболната 

общественост. Казвам се Иван Петров … 

 

Иван ЛУКОВ 

Малко .. Работи ли микрофона, извинявайте, че не се чува.  

 

Иван ПЕТРОВ 

Уважаеми г-н кмете, дами и господа общински съветници. Изминаха 

седем години, откакто тук в тази зала се извърши едно обществено 

престъпление. Беше създадено едно незаконосъобразно и в конфликт на 

интереси едно спортно предприятие „Спартак“ АД. Това спортно 

предприятие първо ограби цялата футболна собственост на клуба. Второ, 

бяха му дадени още до колкото си спомням четири общински парцела. Те 

бяха заложени, до колкото имам сведения, аз ще го проверя и утре, в една 

банка където са изтеглени около близо 7 млн. И днес футболния клуб с тази 

славна футболна история е погребан. И мисля, че тук има хора които бяха 

съучастници на това престъпление, а аз бях свидетел пряк и тогава взех 

думата, мисля че от другата страна на залата, и бях освиркан и нападан, и ме 

изкараха какъв ли не – и престъпник и не знам си какъв. Днес аз ще се 

изправя и тук съм пред вас, за да кажа цялата истина за още едно нещо. Два 

въпроса са, три. Другото, което е – как и по какъв начин беше изкаран от 

активите на община Варна градския красавец стадиона и съборен до основи, и 

вече седем години никой не търси отговорност кои са хората и какво ще се 

прави на този стадион, и ще го има ли. Десетки хиляди деца и хора бяха 

лишени от едно съоръжение, което беше най-доброто на балканския 

полуостров, с най-доброто осветление и за мое щастие на таблото беше 



изписано моето има за първи път на 21.10.1976 г. с „Академик София“. Този 

стадион го няма, седем години никой не пита нищо. Третия ми въпрос е не 

пряко към вас, но и към държавата – през 1992 г. аз открих първата частна 

футболна академия в България, тя съществува 13 години. През моята 

академия минаха от порядъка на 1000 деца, те изпитваха само радост и 

удоволствия, и дойде един миг, когато държавата в лицето на един варненец – 

известен варненец, Николай Василев се казва, Министъра на транспорта – 

който при него бях лично в кабинета и го запознах с целия си проект, и той 

беше възхитен и пет дена след това този същия човек с помощта на 

правителството, тройната коалиция по времето и с участието на много 

варненски депутати стадиона беше обявен за продажба. Държавна публична 

собственост в Закона за спорта чл. 51, т. 4 гласи, че спортно предприятие не 

се продава. Бях лично на среща при президента другаря Първанов … Да, 

другаря Първанов, как да му кажа? Господин ли? .. И тука в спортната зала 

той с една ехидна усмивка ме попита защо това се случи – аз се обърнах и му 

казах „Вижте там до Вас кой стои, казва се Кирил Йорданов“. Бившия вече 

кмет на Варна и от него ден до днеска, мисля че са около 20 или 30 заявления 

в общината, до Министерството на спорта, до Министъра на държавната 

собственост, регулационния орган, така никакъв отговор.  

 

Иван ЛУКОВ 

Само … 

 

Иван ПЕТРОВ 

И когато излязох февруари … Да, още и свършвам. Когато излязох 

февруари месец на улицата излязох с една кауза – излязох заради децата. И 

днеска пак ви казвам – протестите продължават. Продължават и аз ще бъда 

първи на улицата и тогава ще изкарам още много, цяла папка документация и 

моя път от тука нататъка е ясен – ще сезирам главния прокурор на Република 

България и от там ще отида в европейския съд. Това и пак ви казвам, това 

нещо, което е за спортно предприятие „Спартак“, излишно е сега ви казвам, 

че аз по-скоро ако трябва, г-н Портних е тук, да свика спешна сесия 

извънредна, да се занимаваме по тези обществени проблеми, защото на 

народа вече му писна. Феновете се събират и ви казвам, че ще стане .. Не ви 

заплашвам. Хората не искат да търпят повече това нещо, стадиона да бъде 

празен и една шайка хора да грабят от града. Няма да стане. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря Ви. Вижте сега, ако нещо по същество. Откриваме … 

Откриваме новия .. Моля? … Добре, нека да започне сесията, да си приемем 

дневния ред, ще ви дам думата и ще говорите. 



Колеги, има положени 41 подписа, а в системата излиза кворум 32-ма 

души. Ще ви помоля да си проверите таблетите. .. 35 станаха. .. 37 таблета са 

включени. 

Колеги, постъпило е писмено предложение към проекта за дневен ред, 

постъпили са писмено предложения за включване на допълнителни точки към 

дневния ред.  

А именно, като втора точка да бъде включена удостояването на 

граждани с почетни звания и отличия. Това е във връзка със 100-годишнината 

на спортен клуб „Черно море“. 

Като точка три, подточка три на „Младежки дейности и спорт“ е 

постъпило предложение за включване - възлагане на представителя на 

община Варна в общото събрание на „Спортен комплекс „Спартак” АД, да 

предложи да бъде взето решение Ръгби спорт Варна да ползва терен на к-с 

„Локомотив” по утвърден график. 

Като т. 15 да бъде включено - упълномощаване на представителя на 

акционера на община Варна – общинския съветник Янко Станев, да участва 

в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” АД. 

Като т. 16 да бъде включена точката от ПК “Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и населените 

места” относно: съгласуване на ПРЗ - план извадка за УПИ IV – 260 „за 

обществено обслужване и жилища”. 

Като т. 17 да бъде включено ПК “Култура и духовно развитие” относно: 

пренасочване на средства от приложение № 24 „Международни и местни 

културни прояви” от Бюджета на община Варна. 

Поради това, че не са постъпили предложения за промяна в 

управителните органи на общински и търговски дружества, т. 14 предлагам 

да се оттегли и съответно следващите да бъдат преномерирани. 

И още едно предложение … Всъщност, за да не ги преномерираме, като 

т. 14 да бъде включена точката – упълномощаване на представителя на 

община Варна в сдружението с нестопанска цел „е – Регион Варна“.  

Имате ли други предложения колеги? Г-жа Софрониева.  

 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Г-н председател, уважаеми колеги. Моля подточка 17 от комисията по 

„Собственост и стопанство“ да отпадне, тъй като същата е оптимизация на 

учебния процес в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и Основно 

училище „Захари Стоянов“, която в петък вечерта тя беше гледана на 

комисия. Взето е това решение, но тъй като има сключено споразумение тя 

вече не е актуална.  И като последна подточка в дневния ред на комисията 



нова точка – удължаване срока на ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 

Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Само нека първо да минат общинските съветници и ще Ви дам думата.  

 

Славчо СЛАВОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, наа комисията по „Наука 

и образование“ гледахме въпроса с логопедичния център, на който са 

необходими средства над 55 хил. лв. и тъй като сме отправили към комисията 

по „Финанси и бюджет“ апелиране, но поради бързината на организацията на 

дневния ред, така да го .. на комисията, не можа да мине това и се мотивирам 

защо – по простата причина, че се касае въпроса за преподавателите, 

учителите и специалистите в този център, на които са необходими тези 

средства за дофинансиране във връзка със заплати и осигуровки. Те 

фактически работят върху над 1800 деца и е изключително необходимо след 

като проверихме има ли възможност във функция „Образование“ и конкретно 

дейности 322 средства, решихме че е възможно вместо тази по-голяма сума 

до 30 хил. лв. да отпуснем с решение на общинския съвет, за да може 

евентуално този център да функционира нормално до края на 2013 г. И 

молбата ми е да включите към точката за „Финанси и бюджет“ 

дофинансиране със сумата от 30 хил. лв. на Логопедичен център Варна, за да 

могат те наистина да си вършат работата. Молбата ми е изключително към 

всички колеги, наистина да подкрепим това, като самия директор и 

ръководството са поели ангажимента до минимум да сведат всички видове 

разходи, само да могат да покрият разходите на заплати на учителите. 

Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

Т.е. към т. 11 да стане подточка 19. .. Други колеги? Г-н Балабанов. 

 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам от точката по „Финанси 

и бюджет“ да отпаднат т. 5 и 6, а именно освобождаване на „Жилфонд“ 

ЕООД от задължението за плащане на дивидент за 2010 г. и даване на 

съгласие община Варна, от община Варна да бъдат изплатени средства за част 

от погасяване на задълженията на „Жилфонд“ ЕООД – поради липсата на 

ясна концепция по отношение на това дружество предлагам да отпаднат. И 

евентуално на следваща сесия да бъдат гледани.  



 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Слушам. 

 

Деян НЕДЯЛКОВ 

Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

председател на Общински съвет … 

 

Иван ЛУКОВ 

Малко по-високо и името, ако обичате за протокола. 

 

Деян НЕДЯЛКОВ 

Казвам се Деян Недялков. От април месец се знае, че в община Варна 

има проблеми с бюджета. Вече чух на няколко пъти, че става въпрос за 

преасфалтиране, за нови разходи. Въпросът ми е следния – разбирам, че 

скоро ще влязат в сила разпоредителните сделки, има ли възможност тези 

разпоредителни сделки да станат обществено достояние? В смисъл тези 

разпоредителни сделки ... 

 

Иван ЛУКОВ 

Разбрах. Само, аз помислих, че имате нещо, предложение към дневния 

ред …  

 

Деян НЕДЯЛКОВ 

Да, ако може да добавите точка в дневния ред … 

 

Иван ЛУКОВ 

Не, това е по-скоро към питанията. Към питанията, там е отправено. 

Колеги, ако няма други предложения за така предложения дневен ред, 

предлагам … Няма го. … Така колеги, ако няма други предложения, 

предлагам да преминем към гласуване на така предложените промени в 

проекта за дневен ред. Първо да гласуваме точките, които се предложиха да 

отпаднат от дневния ред. А именно от точка „Финанси и бюджет“, подточка 5 

– освобождаване на „Жилфонд“ /в ликвидация/ от задължения за плащане на 

дивидент за 2010 г. В режим на гласуване колеги, който е съгласен, моля да 

гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 



Също така от точка „Финанси и бюджет“, подточка 6 да отпадне – 

даване на съгласие от бюджета на община Варна в полза на „Жилфонд“. 

Който е „за“ отпадането на тази подточка, моля да гласува.    

         

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

предложението се приема. 

 

Също така от точката по „Собственост и стопанство“ подточка 17 да 

отпадне – оптимизация на учебния процес в основните училища, 

Математическа гимназия и Основно училище „Захари Стоянов“. Който е „за“, 

моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Който е „за“ отпадането на т. 14 от проекта за дневен ред, а именно 

освобождаване и избор на членове на управителни органи на общински и 

търговски дружества, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

И сега колеги за новите предложения, които бяха изчетени за 

включване към дневния ред, а именно като точка втора да бъде включена 

точката удостояване на граждани с почетни звания и отличия. Който е „за“ 

включването на точката, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Който е „за“ включване в точка три „Младежки дейности и спорт“, 

подточка три, а именно възлагане на представителя на община Варна в 

общото събрание на „Спортен комплекс „Спартак” АД, да предложи да бъде 

взето решение Ръгби спорт Варна да ползва терен на к-с „Локомотив” по 

утвърден график. Който е „за“, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Който е съгласен за включване, като т. 15 - упълномощаване на 

представителя на акционера община Варна – общинския съветник Янко 



Петров Станев, да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен 

комплекс „Спартак” АД. Който е съгласен да бъде включена, като т. 15, моля 

да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Който е „за“ включване, като т. 14, а именно упълномощаване на 

представител на община Варна в сдружението с нестопанска цел „е– Регион 

Варна“ да бъде включена, като т. 14, моля да гласува.   

                               

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

предложението се приема. 

 

Който е съгласен, като т. 16 да бъде включена точката по „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места“, а именно за съгласуване на ПРЗ - план извадка 

за УПИ IV – 260 „за обществено обслужване и жилища”, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 

 

Който е съгласен, като т. 17 да бъде включена точката от ПК „Култура и 

духовно развитие“ относно пренасочване на средства от приложение № 24 

„Международни и местни културни прояви” от Бюджета на община Варна за 

2013 г., моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Към точката по „Собственост“, който е съгласен да бъде включена 

точката - удължаване срока на ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД, моля да 

гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 

 

И който е съгласен да бъде включена към точката по „Финанси и 

бюджет“, като подточка 19 – отпускане на финансови средства за 

дофинансиране на Логопедичен център Варна, моля да гласува.  

 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

Колеги, с това постъпилите писмено и на микрофон предложения за 

промени в проекта за дневен ред мисля, че се изчерпаха. Така, преминаваме 

към цялостното гласуване на проекта за дневен ред. Който е съгласен така 

предложения проект за дневен ред с току що гласуваните промени, да стане 

дневен ред на Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, моля 

да гласува.  

 

………… /гражданин/ 

Г-н председател, може ли да предложа още една точка. Съжалявам, че е 

толкова късно.  

 

Иван ЛУКОВ 

В процедура на гласуване сме.  

 

………… /гражданин/ 

Добре, докато гласувате да чуете за какво става въпрос.  

 

Иван ЛУКОВ 

Само да приключи гласуването, към питанията ще Ви дам думата.  

 

………… /гражданин/ 

Добре.  

 

 

 

 

Иван ЛУКОВ 

  

Общински съвет – Варна прие следния   

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

2. Удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно:  



(1) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Младежта в 

действие” на Европейската комисия и за осигуряване на собствен принос. 

(2) – преразпределяне на средства в рамките на Програма „Младежки 

дейности” – 2013 г.  

(3) – възлагане на представителя на община Варна в общото събрание 

на „Спортен комплекс Спартак” АД, да предложи да бъде взето решение 

Ръгби спорт Варна да ползва терен на к-с „Локомотив” по утвърден график. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 5. „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013 г.  

(2) – даване на съгласие за закриване на социалната услуга „Дневен 

център” за стари хора. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” относно: 

(1) – приемане на „Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Варна”. 
 

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

относно: 

(1) – промени в транспортната схема на община Варна. 

 

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

стопанство”, относно: 

(1) – приемане на годишния 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 

“Дезинфекционна станция” ЕООД  /в ликвидация/ и „Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД /в ликвидация/. 

(2) – продължаване срока на ликвидация на „Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД /в ликвидация/. 
(3) – учредяване безвъзмездно право на ползване от „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р 

Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД върху медицински апарат-собственост 

на община Варна. 



(4) – даване на съгласие на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД 

/в ликвидация/ за бракуване на стопански инвентар. 

(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2013 г.”, одобряване на пазарна оценка и 

учредяване на право на строеж на „Енерго – Про мрежи” АД за изграждане 

на трафопост. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и учредяване право на строеж на 

„Енерго – Про мрежи” АД за изграждане на трафопост. 

(7) – прекратяване правото на ползване на „Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан I-ви ранг 

Георги Купов” № 37 и предоставянето му  безвъзмездно за управление на ОП 

„Комплекс за детско хранене”. 

(8) – предоставяне на сградите на детски градини – общинска 

собственост за безвъзмездно управление. 

(9) – застраховане на застроени недвижими имоти, ползвани за нуждите 

на община Варна. 

(10) – застраховане на застроени недвижими имоти – частна общинска 

собственост. 

(11) – даване на съгласие за закупуване на помещение, находящо се в 

гр. Варна, жк „Чайка“ в полза на ОП „Комплекс за детско хранене”. 

(12) – даване на съгласие за закупуване на помещение, находящо се в 

гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” в полза на ОП „Комплекс за детско 

хранене”. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2013 г.” и учредяване безвъзмездно право 

на ползване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД върху имот, находящ се в м. 

„Звездица”, КП „Варна – Езерото”. 

(14) – даване на съгласие за участие на община Варна, чрез ОП 

„Зоопарк – Спасителен център” за учредяването на организация на 

зоопарковете в България. 

(15) – одобряване на типово споразумение между общинските детски 

градини и „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 

(16) – изработване на Концепция за оптимизация на материалната 

база в училищата на територията на община Варна. 

(17) – удължаване срока на ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 

 

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

общинска администрация” относно: 

(1) – увеличаване числеността на персонала на „Домашен социален 

патронаж”. 



(2) – структуриране на Дирекция „Канцелария на Общински съвет”. 

(3) – увеличава общата численост на персонала на район „Младост”, 

район „Одесос” и район „Аспарухово”. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – одобряване и приемане на Общинския план за развитие на община 

Варна за периода 2014-2020 г. 

 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Правна комисия” 

относно: 

(1) – приемане на „Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”. 
 

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

бюджет” относно: 

(1) – разкриване на „Приют за временно настаняване на бездомни и 

социално слаби лица”. 

(2) – даване на съгласие за допълнително финансиране на Дом за стари 

хора „Гергана”. 

(3) – даване на съгласие за отпускане заемообразно от бюджета на 

община Варна за 2013 г. на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” за 

финансиране на разходите по проекти: Digital Literacy 2.0 – Train the trainer & 

qualify the user и проекта Library Teaching Technology. 

(4) – осигуряване на допълнителни средства за подпомагане на деца на 

загинали полицаи. 

(5) – даване на съгласие за изпълнението на проект „BS TOURISM 

NET„ – “Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на 

туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия”, по програма 

“Black Sea Basin 2007-2013”, Съвместна оперативна програма „Черноморски 

басейн 2007-2013 г.”. 

(6) – одобряване на недопустимите разходи за финансиране на 

дейностите по административно и финансово управление на проект 

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 

отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци”, община Варна” по ОП 

”Околна среда 2007-2013 г.“ 

(7) – даване на съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за 

градско развитие”. 



(8) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 

подпомагане на възстановяването на пострадалите при пожара в базата в село 

Езерово, настанени в реанимацията в ВМА - ББАЛ – Варна. 

(9) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 

по проект „Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по 

договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”.   

(10) – даване на съгласие за участие на община Варна като партньор по 

проект „Подпомагане на трансгранични туристически пътувания в 

Европа през неактивния сезон, за туристи 55+”. 

(11) – даване на съгласие за сключване на договор за заем между 

община Варна и Европейската банка за възстановяване и развитие. 

(12) – изменение на решение № 828-4/15/20.02.2013 г. – т. ХІІ  на 

Общински съвет – Варна. 

(13) – отпускане на финансови средства на Областно управление 

„Пожарна безопасност и защита на населението” за закупуване на 

специализирано топлозащитно противопожарно облекло и лични предпазни 

средства. 

(14) – отпускане на финансови средства на Спортен клуб на глухите 

„Албатрос” за закупуване на екипировка на отбора по футзал. 

(15) – отпускане на финансови средства на НЧ „П. Р. Славейков 1928” 

– Варна за наградния фонд за провеждането на Международен конкурс за 

вокално изкуство „Морски звездички”. 

(16) – отпускане на финансови средства на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 

ЕООД за извършени ремонтни дейности на пречиствателна станция за 

отпадни води на сп. Амонал, м-ст Звездица.  

(17) – отпускане на финансови средства за дофинансиране на 

Логопедичен център-Варна. 

 

12. Освобождаване и избор на представител на община Варна в общото 

събрание на съдружниците на вестник „Народно дело“ ООД. 

 

13. Разглеждане на предложения за решения за съдебни заседатели при 

Окръжен съд – град Варна. 

 

14. Упълномощаване на представител на Община Варна в сдружението 

с нестопанска цел „Е – регион Варна“. 

 



15. Упълномощаване на представителя на акционера община Варна – 

общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на 

акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 

 

16. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” относно: 

(1) - съгласуване на ПРЗ - план извадка за УПИ IV – 260 „за обществено 

обслужване и жилища”, кв. 6 по ПП на ПРЗ на к.к. „Св. Св. Константин и 

Елена”. 

 

17. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 

(1) - пренасочване на средства от приложение № 24 „Международни и 

местни културни прояви” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

 

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

съвет – Варна. 

 

 

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

предложението се приема. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред.                     



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Христо ЙОНКОВ 

Казвам се Христо Йонков от отворения обществен съвет … 

 

Иван ЛУКОВ 

Сега, аз съм съгласен, само имам една молба. На всичките ще ви бъде 

дадена думата. Нека по правилник да следваме - общинските съветници, ако 

имат въпроси, питания и други отговори, които имат да дадат, нека първо да 

си зададат те питанията, след което на вас ще ви бъде дадена думата. Е ми 

така е по правилник, който е приет. Така че ще ви бъде дадена думата, нека да 

следваме правилника. От общинските съветници, имате думата колеги. Г-н 

Костадинов. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. Моят въпрос е свързан 

с една сграда, която се намира на ул. „Тодор Пенев“, недалеч от СУПЦ 

„Анастасия Железкова“. Сградата е известна като „Пентагона“, така е 

придобила гражданственост в града. Тя е недовършена и повече от две 

години се руши. Още от 28.09.2011 г. има заповед на районния кмет, тогава 

Йорданка Юнакова, с която заповед се предписва на собствениците, които са 

там, а те са много, да направят метална ограда, с която да недопускат достъп 

на деца понеже наблизо има и училища, а също така и на коли, които да 

паркират в съседство, с оглед на това, че там са ставали многократно, има 

многократни случаи на откъртвания на елементи от мазилката и на паднали 

цели части от конструкцията. Междувременно обаче се оказва, че една част 

от собствениците вече не са собственици, друга част са покойници, а 

заповедта не е приложена. Затова моят въпрос е дали общината ще 

предприеме действия за обезопасяването на този обект. Има такъв прецедент 

вече, макар и при неустановена собственост, макар и при липса на общински 

задължения към имота в качеството на общината примерно като 

съсобственик, каквато тя в този случай не е. Има такъв прецедент във 

„Владислав Варненчик“, където една от най-големите и саморушащи се 

сгради с абсолютно същия статут впрочем, беше обезопасена преди 3 години 

със заповед на тогавашния кмет Кирил Йорданов. Ако тази сграда бъде 

оставена сама на себе си е възможно да има и много неприятни случаи за 

нараняване на деца и на възрастни, които минават в съседство. Та въпросът е 



кога и дали общината ще вземе мерки за обезопасяването на този обект. 

Благодаря.         

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Г-н Тонев.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, уважаеми граждани на града, 

уважаеми общински съветници. Моето питане е свързано с нещо, по което 

ние всеки ден вървим, казва се тротоарите на град Варна и колко са свободни 

те. Всички виждаме, че там където няма колчета или не е булевард, масово са 

окупирани в противоречие на наши наредби от паркирали автомобили и коли. 

Безспорно трябва да имаме места за паркиране на автомобилите, но в 

повечето случаи това е неосъществимо. Въпросът ми е, вземат ли се мерки да 

се преустанови ползването на тротоарите в ущърб на гражданите на град 

Варна. Имаме вече и ресорен заместник – кмет, който отговоря за 

обществения ред и сигурност с огромен опит в това направление. И се 

надявам да има възможност в рамките на няколко месеца да започне да се 

спазват нашите разпоредби и да има нетърпимост към паркиране на колите по 

тротоарите. Вредите от това са многопластови, включително и върху 

данъкоплатеца, защото се разрушава инфраструктура, която е обществена, 

след това тя трябва пак да се кърпи. И така става един нескончаем източник 

на проблеми. Благодаря г-н кмете. На следващата сесия, ако няма някакъв 

отговор пак ще си задам въпроса и ще го задавам всяка сесия – какво се прави 

за това да се освободят тротоарите за хората. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

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

Съобразно приетия правилник за организацията дейността на Общински 

съвет във връзка с чл. 76, ал. 1 .. Моля? Не се чува. .. Ще ви задам два въпроса 

в рамките на три минути, както е по правилника.  

Първия – относно избора на представители на община Варна в офиса в 

град Брюксел, кралство Белгия. Благодаря за отговора на моето питане, но то 

целеше да ви насочи към търсенето на други отговори касаещи разходите на 

средства на общината. И те са – знаете ли колко излиза поддръжката на 

офиса, апартамента, режийните и други разходи, ако има такива в град 

Брюксел, кралство Белгия, на общинския бюджет; знаете ли колко и какви 

доклади има направени от представители сегашни и предишни за работата им 



по изпълнение на договорните им задължения; знаете ли какви са преките и 

косвените ползи на община Варна съпоставени с разходите направени за тази 

екзотична според мен фигура на представител, при наличието на цяла 

дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. По отношение 

на договора няма да коментирам клаузите му, има колеги които могат да го 

прочетат и да го коментират.  

Вторият ми въпрос е свързан с постъпването на предложение към 

комисиите на Общински съвет от страна на кмета. Обърнах внимание на 

колегите по отношение на постъпването на предложенията от страна на 

кмета, тъй като в тях виждаме освен името на бившия кмет и на още трима 

временно изпълняващи кметове. Смятам, че това не е законосъобразно. 

Считам, че г-н кмете трябва да препотвърдите тези предложения, за да не 

влизаме в една процедура, която би довела до връщането на част от тях от 

компетентния орган. Благодаря за вниманието.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Г-н Тодоров. 

 

Аврам ТОДОРОВ 

Моите въпроси са към кмета на Варна, г-н Портних. В никакъв случай 

не са провокативни, а по-скоро да чуем някои актуални работи. Аз ще му дам 

и писмено, ако може веднага, ако не на другата сесия. И да спрем тези 

импровизации в медиите какво става с „Градския транспорт“. Много 

противоречиви писания.  

Първия въпрос е следния – окончателно приключи ли избора за 

доставчик на нови автобуси на градски транспорт по проекта, за който 

говорим? Подписан ли е договор за доставка на новите автобуси, колко са те 

и вече има ли стойност на договора? Истина ли е едно твърдение, казвам то е 

медийно, че г-жа Лиляна Павлова, че ако доставките на автобусите не бъде 

направена може да са за сметка на бюджета на общината? Какъв е размерът 

на съфинансиране по този проект, кой ще го плаща кредита, при който той 

трябва да бъде осигурен от „Градски транспорт“ или от община Варна? Какви 

са реалните срокове, по които този изключително важен за Варна проект ще 

се случи в пълния си вид – не само в първия си модул за доставката на 

автобуси. И последния въпрос, има ли все пак риск да се разминем с тези 100 

млн. за интегриран градски транспорт и ако има кой ще носи вината? Това са 

ми въпросите.  

 

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Василев.  



 

Андрей ВАСИЛЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги. 

Получих в писмен вид отговор на въпроса, който зададох на предходната 

сесия свързан със средствата, които постъпват в приходната част на бюджета 

на Варна от концесии. Това, което получих за ваша информация е като сума 

до 30.07.2013 г. възлиза на 781 398,85 лв., при планирани и заложени в 

бюджета – направих си труда да ги проверя – 1 800 000 лв. Съгласно обаче 

това, което беше описано в писмото, не останах удовлетворен от пълния 

текст, тъй като средствата които са заложени най-вероятно това не е по вина 

на г-н Портних, нито по вина на г-н Балабанов, няма да бъдат разходвани 

целево, а в чл. 22, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие 

е записано, че 50 на 100 от сумите на концесионните плащания и 50 на 100 от 

наемната цена се превеждат по бюджета на общината на чиято територия се 

намират съответните плажове и тези разходи трябва да .. И тези приходи 

трябва да бъдат разходвани целево и описано вече начините, по които трябва 

да стане това разходване. Моят въпрос към г-н Портних е и желанието ми е 

тези постъпващи приходи в бюджета на Варна да бъдат разходвани за 

извършване на укрепване в условията на аварийност на крайбрежната алея 

под спирка „Почивка“ отвеждащ до варненския плаж. Причината е, че на 

няколко места, включително и в пресата и в медиите излезе такава 

информация, има пропадания, а пътя е силно компрометиран особено в частта 

си под завоя на спирка „Почивка“. Така че при следваща буря, ако недай си 

Боже се случи тази година, рискуваме достъпа до плажа да бъде ограничен. 

Очаквам отговора Ви вече за конкретни действия, които ще предприемете за 

укрепване на този път. Имах и още един въпрос свързан с Шокъровия канал – 

аз днес получих отговор, така че се въздържам от него. Благодаря ви.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Г-жа Такева.   

 

Светлана ТАКЕВА 

Добро утро, г-н кмете. Два въпроса бързи. Единия е във връзка със 

структурата на, т.е. по-скоро отдела който към момента е „Контрол на 

търговската дейност и туризма“, и е към „Обществен ред и сигурност“. При 

положение, че имаме нова дирекция, която е по туризма – какво е бъдещето 

на този отдел. Тъй като нямаше кой да ми отговори на въпроса на комисия 

„Структури и общинска администрация“, затова го задавам тук. 

Вторият ми въпрос предполагам, че ще изисква писмен отговор, защото 

става въпрос за това има ли външни консултанти към отдел „Спорт“, ако има 

такива колко са те на брой, какви функции всъщност извършват, по каква 



причина са необходими, реално имат ли заплащане, какво е заплащането  на 

тези външни консултанти. И ако отговорите са положителни на до тук 

поставените въпроси и Вашият отговор на това питане ще бъде писмен, ако е 

възможно и тези хора имат отчети за дейността си, също да бъдат приложени 

към отговора. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Други колеги? Ако няма, заповядайте. Само на микрофон и името за 

протокола. 

 

Христо ЙОНКОВ 

Да, казвам се Христо Йонков и бих искал да ви представя една дама. Да 

ви запозная с нейния казус. Значи тази дама е работила 20 години във Варна и 

си е плащала данъците във Варна, и осигуровките. Преди две години 

претърпява първата онкологична операция и от тогава насам е вложила много 

средства лични и кредити. Претърпява още две операции. В момента е 

самотна майка, сина й вчера тръгна на училище, на 15 години. Тя ще ви каже, 

ако иска как го е изпратила. Поради спецификата на тези операции тя трябва 

да се храни поне шест пъти на ден, а тя се храни на три дена един път. 

Привършила е абсолютно всички средства от отпуснатите й кредити, пуснала 

е молба преди една година към общината за помощ – такава не й е отпусната, 

не е взето становище по тази молба. От месец насам обикаляме разни 

институции – единственото, което й се отпусна бяха 150 лв. от червен кръст, а 

от два дни вече трябва да е на улицата, защото няма с какво да си плати 

наема, на свободен наем е. Предполагам, че след като гражданите плащат 

данъци и осигуровки поне общината, ако не държавата трябва да е загрижена 

за нашите граждани и такива казуси не би трябвало да бъдат допускани. При 

положение, че малцинствата получават помощи за не болни деца, което е 

доказано, не виждам как една майка няма да има средства да нахрани детето 

си и няма да има средства и тя да се храни, и няма да има средства къде да 

живее във Варна, в XXI век. Какво би направила общината при положение, че 

дори кмета г-н Портних обеща някаква помощ, която трябваше да бъде 

реална в понеделник, а все още нямаме отговор и от него.      

 

………… /гражданка/ 

Добър ден на всички … 

 

Иван ЛУКОВ 

Само извинявайте, има един въпрос – жената как се казва? .. Симона 

Павлова.   

 



………… /гражданка/ 

Уважаеми г-н кмете, уважаеми господа заместник – кметове, уважаеми 

г-н председател на Общински съвет, уважаеми господа и госпожи съветници 

на община Варна, на местния ни парламент, уважаеми граждани на град 

Варна. Тук днеска чухме доста интересни становища за отпускане на 

средства, които трябва да подобрят нивото на работа в град Варна. Уважаеми 

дами и господа, касае се за следното нещо … 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, ако обичате запазете тишина, и гостите. 

 

………… /гражданка/ 

Преди, на 8-ми август и на 12-ти август ви предоставих документация 

от 70 страници и на всеки един от съветниците. Така. В разрез с всичко това, 

което съм ви предоставила за усвояване на средства от „Тера строй БГ“ 

ЕООД град Варна, която е във всякакви нарушения и е източила средствата 

на община Варна, до ден днешен аз нямам никакво становище. Напротив, 

действа се по точно обратния начин без да се съобщава на общинските 

съветници „Тера строй БГ“ ЕООД отива в общинския приют за 

безстопанствени кучета, след като е дала фактически дала съм ви СМР-тата, 

дала съм ви абсолютно всички фактури, дала е становището си колко е 

вложила в приюта и е дала фактически за хале 1 и хале 2. Същото хале 1 

никога не е било ремонтирано, а те са дали за него, че за 60 хил. са 

ремонтирали. В момента изискват отново 60 хил. зад гърба ви, за да направят 

нещо, което никога не е било, а да го направят отново като ремонт. 

Уведомявам ви, че с решение на Министерството на земеделието от 1-ви 

август има разпореждане фактически да се затвори общинския приют на с. 

Каменар и да не работи, защото не отговаря по европейските становища. 

Така, след което има фактически и предписание, че шест месеца не трябва да 

работи. По кодекса на труда, когато едно предприятие не работи фактически 

не могат работниците да останат там и постоянно да си получават заплатите. 

Не може без да е гласувано от Общински съвет да се отива и да се взимат 

пари. Какво правиме в момента? Не може лицето Иван Радев, което е 

освободено от горе да присъства горе и да борави с документи. Уважаеми 

дами и господа, моля ви в тази криза вземете някакво становище, защото в 

момента е уредено фактически на „Дружба“ на 23-и, на 24-и да присъстват от 

цяла България фактически, защото не можаха по друг начин да си издействат 

тея пари. Платено е да дойдат дори от Министерството на земеделието, които 

ще ги водят да отидат горе в Каменар да видят какво е становището и да 

подпишат да се работи в Каменар. Не може да работи при това положение, 

след като нямате и лекарка, която да има това. Моля ви, не гласувайте тези 



пари до изясняване на случая. Много ви моля. Това са наливани от пусто в 

празно. Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

Г-жа Савова. 

 

Веселина САВОВА           

Аз имам следното питане към г-н Портних, тъй като в правилника на 

общинския съвет все още не е предвидено отговорите на питанията да бъдат 

публикувани в сайта на общината. Ще направя подобно предложение, но 

знаете че процедурата по промяна на правилника е малко по-дълга и затова 

молбата ми към г-н Портних е да поеме ангажимент отговорите на питанията, 

които задават съветниците след един месец, когато изтече срока нали, в който 

той е длъжен да отговори, да бъдат публикувани в сайта на община Варна. 

Надявам се още сега да получа отговор на този въпрос, дали ще бъде 

направено.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря.  

 

Деян НЕДЯЛКОВ 

Казвам се Деян Недялков, повода на моя въпрос, т.е. въпросът ми е 

следния - свързан е с бюджета. Днеска слушам как пари трябват за това, за 

онова, всеки иска пари. Беше изнесен пример за събираемостта на приходите 

в бюджета. Слушайки тези неща виждам, че стигаме до разпоредителните 

сделки, които бяха спрени. Неминуемо те ще започнат. Молбата ми е, 

възможно ли е тези разпоредителни сделки да бъдат публично достояние и 

информацията за тях да се публикува в сайта на община Варна, да имат 

достъп до нея обикновените граждани, както и медиите.      

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, уважаеми гости, имате ли други въпроси? Ако нямате други 

въпроси .. Заповядайте.  

 

 

Кръстьо КРЪСТЕВ 

За протокола – Кръстьо Кръстев. Искам да попитам, вчера е била 

отстранена една детска площадка в кв. „Чайка“ с мотива, че съоръженията са 

били опасни. Според жители, които живеят в съседство това не е вярно. 

Освен това на същото място според проекта за нов план за „Чайка“ точно там 

е предвидено застрояване, срещу което всички живущи в съседство са 



категорично против и последния ми въпрос е – къде е плана за кв. „Чайка“. 

Прокуратурата ли трябва да го търси или някакво друго специализирано 

звено.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря.  

 

Слави МИХАЙЛОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми заместник – 

кметове, общински съветници. Слави Михайлов се казвам за протокола, 

председател съм на Националното сдружение на сираците в България. В 

началото на месец август се обърнах с молба за съдействие към Общински 

съвет – Варна да ни окажат съдействие, т.е. финансова подкрепа за 

осигуряване на награден фонд за кампанията „Ваканция без грижи“, която се 

организира за трета поредна година. Искам да ви съобщя добрата новина, че в 

деня, в който общинския съвет каза, че няма как да се отпуснат средства аз 

помолих вас присъстващите в залата да се включите в инициативата и да 

дарите според възможностите си. Поводът тук е да поднеса една приятна 

новина. Над 300 деца взеха участие в организираните турнири по футбол, 

стрелба в баскетболен кош, волейбол, надяждане, масов крос и искам да ви 

кажа, че в двата дни .. Надяждане не за количество, а за време. Искам да ви 

кажа, че в двата дни децата се чувстваха много добре, осем часа плътно те се 

занимаваха активно със спорт и чрез спорта създаваха социални контакти. В 

тази връзка, понеже в днешно време е много лесно да плюеш смятам, че е 

добре да отделяме внимание и за благодарностите. За това Националното 

сдружение на сираците в България и от името на тези деца аз искам да ви 

кажа, че за мен е лично удоволствие да връча грамоти за доблестни дарители 

на хората, които могат да бъдат пример за това как трябва да, какви човешки 

качества трябва да притежава всеки един човек – да бъде съпричастен преди 

всичко към другите около него, към хората в неравностойно положение. 

Децата бяха щастливи, част от вас и д-р Маринова заместник – кмета, 

представител на общината, присъстваха и видяха щастливите погледи на 

децата. Да благодаря и на медиите, които отразиха кампанията доста добре, 

защото след отразяването в една от националните медии получихме едно по-

сериозно предложение от сериозна компания за бъдещи съвместни дейности 

във Варна. И сега ще ме изтраете поне две минути, за да мога да раздам 

грамотите, заслужава си. Грамота за доблестен дарител се връчва във връзка с 

подпомагане кампанията „Ваканция без грижи“ – Варна, 24, 25.08.2013 г., 

организирана за деца в неравностойно положение, присъжда се на г-н Иван 

Портних, кмет на община Варна. Г-н Портних, заповядайте. Това по време на 

изборите, това Ви е пропуска г-н Портних да ви подкрепя лично. Шегувам се. 



Грамота за доблестен дарител се връчва и на г-н Иван Луков, председател на 

Общински съвет, който .. Двамата началници, започнах от тях, защото те 

дадоха най-много, като за начало. Сред нас е и още един човек, който като 

народен представител в 41-то Народно събрание ни е подкрепял и 

продължава да ни подкрепя въпреки че не е народен представител, и 

естествено една скоба да отворя за медиите и за присъстващите в залата, за 

онези които не знаят – въпросната дама е отличена с най-високо отличие на 

Националното сдружение на сираците в България, тя е и почетен член на 

Националното сдружение на сираците в България, искам да й връча също 

грамота за доблестен дарител – д-р Даниела Петрова, заповядайте. Само да 

отметна, че през трите кампании „Ваканция без грижа“, през трите години д-р 

Петрова е била патрон на тези инициативи и винаги ни е подкрепяла, където 

сме правили тя е била с нас. Понеже сме със социална тематика, заместник – 

кмета по социалните дейности д-р Лидия Маринова също се включи и дари 

лични средства, искам да й връча грамота за доблестен дарител. Има и 

представители на общината, служители – г-жа Лилия Христов, директор на 

дирекция „Образование“ в община Варна. Да започнем с общинските 

съветници и приключваме. Д-р Петър Липчев също дари лични средства, ако 

го няма в залата само аплодисментите, а пък аз после ще му я дам лично. Д-р 

Ивайло Бояджиев с лични средства също се включи и помогна за това децата 

да бъдат щастливи през тези два дни. Г-н Желез Железов, общински 

съветник. Г-н Николай Недков, тук беше. Но го няма, след мъничко ще си я 

получи. Г-н Цанко Цветанов, председател на „СДС – Варна“. Заповядайте. 

Нали не обърках, на СДС? Да. Още един общински съветник, който прилича 

на Слави Трифонов в главата, г-н Мартин Байчев. Заповядайте. Има и 

естествено и колективно дарение, в размер на 500 лв. от групата съветници на 

ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна и аз ще помоля – нека да не идва 

председателя, а да дойде г-жа Софрониева, защото тя ми е по на сърце. Да 

дойде да й връча грамота, тя е колективна. Още две останаха и ще 

продължите по дневния ред.  

 

 

 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Благодаря за тази грамота. Искам да потвърдя, че ние ще продължим да 

поддържаме тези инициативи, искаме да виждаме децата щастливи. Това ни 

прави и нас щастливи. Благодаря. 

 

Слави МИХАЙЛОВ 



С нематериална, нефинансова помощ, но помогнаха доста в 

организацията и отдел „Спорт“ на община Варна, затова г-жа Генчева ще 

помоля да заповяда – и те получават грамота. Така. Не на последно място 

искам да благодаря и на домакините, общинското предприятие „Спорт за 

всички“, г-жа Милена Цветкова е тук, за да получи награда за любезното 

гостоприемство. И само като за финал искам да кажа, от сърце ви благодаря 

на всички, които се включихте и помогнахте. За онези, които не успяха да се 

включат и да помогнат го приемам, че или не са разбрали на сесията 

предната, че сме събирали средства или са били прекалено затрупани в 

ежедневието си от задачи и че следващия път ще се включат по-активно. 

Благодаря ви много, да сте живи и здрави. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Да дадем думата на кмета на община Варна за отговор на 

поставените въпроси. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници. На първо 

място бих искал да изкажа своето лично удовлетворение от конструктивния 

тон, който беше зададен в началото на първата сесия от есенния политически 

сезон. И от декларираното наистина от различните политически формации 

желания за работа и то конструктивна в името на развитието на Варна, в 

името на каузата Варна. В този смисъл мога само да декларирам, че от мое 

лично от име, от името на администрацията на община Варна, ще направим 

всичко възможно взаимното сътрудничество между администрация и 

Общински съвет, а вярвам че това е формулата, която би носила прогрес за 

града, да бъде в максимално висока степен, максимално резултатно и 

максимално конструктивно.  

Що касае поставените въпроси, те разбира се ще намерят своят писмен 

отговор, защото не бих искал в първата сесия в есенния политически сезон да 

влизаме в такива детайли. Естествено, че тези отговори ще бъдат публични, 

за което поемем ангажимента. По-скоро това е най-нормалното нещо, което 

би могло да се случва.  

Що касае, ще засегна само един въпрос, а той касае най-големия проект 

на община Варна, а именно проектът за „Интегриран градски транспорт“. 

Разбира се детайлно ще отговоря на всички поставени във връзка с този 

проект въпроси, въпреки че съм обеден че болшинството от хората 

присъстващи в тази зала също така са детайлно запознати със стадия на 

развитие на този проект. Бих маркирал само едно – очакваме и от месец 

съгласуване от Министерството на финансите на договорът за обществена 

транспортна услуга, след което веднага можем да подпишем, имаме такава 



възможност от 24-ти юли, веднага можем да подпишем договорът за доставка 

на новите автобуси. Затова моля за съдействие всички, които могат под една 

или друга форма, да подпомогнат този процес.  

Още веднъж желая конструктивна и успешна работа на съвета. 

Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Колеги, няма други питания. Преминаваме към точка от 

дневния ред, а именно – удостояване на граждани с почетни звания и 

отличия.  

Във връзка със 100-годишнината .. Минахме към точка втора.  

 

Христо ЙОНКОВ 

Просто не получихме отговор на въпроса, който зададохме.  

 

Иван ЛУКОВ 

Казаха ..  

 

Лидия МАРИНОВА 

Просто се колебаех дали писмено да отговоря или пред всички да заявя 

какво е направено за госпожата. Да, госпожата идва и при мен и аз поех 

ангажимент преимуществено да се разгледа нейната молба тогава, когато се 

свика комисията за еднократни помощи по здравословни причини. Но тъй 

като няма в момента средства, чакаме актуализацията на бюджета, така че 

нейната молба ще бъде предимствено разгледана и каквото е възможно от 

страна на общината, тъй като ние можем само еднократно да отпуснем такива 

средства, ежемесечните средства се отпускат от агенция „Социално 

подпомагане“. Но междувременно успех и тя не може да го отрече това, 

свързах се с Български червен кръст и те направиха възможното да й 

отпуснат една малка сума. Това са възможностите, но не съм забравила 

ангажимента си.  

 

Христо ЙОНКОВ 

За червения кръст го споделихме и ние. А вие, случвало ли ви се е да се 

храните на три дена .. 

 

Иван ЛУКОВ 

Извинявайте … Ще ви помоля, ако имате нещо по-точно да се уточнява 

още, да не прекъсваме работата на сесията. Д-р Маринова Ви отговори, ако 

имате към нея конкретни въпроси задайте си ги, изяснете ги нещата.   

 



Христо ЙОНКОВ 

Да разбирам, че общината и общинския съвет няма да направят нищо за 

… 

 

Иван ЛУКОВ 

Е нали Ви отговориха, че ще направят.  

По точка втора от дневния ред.      

           

      



II. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Удостояване с почетно звание „Почетен гражданин на 

Варна” и почетен знак „За заслуги към Варна”. 

 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 

Иван ЛУКОВ 

Във връзка със 100-годишнината от основаването на спортен клуб 

„Черно море“, постъпиха предложения за удостояване с почетни звания на 

определени деятели, които след разглеждане на председателски съвет и 

проведените дебати, председателския съвет на Общински съвет – Варна дава 

окончателно становище за удостояване с, а именно: 

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 Тодор Божидаров Тодоров със званието 

„Почетен гражданин на град Варна”. 

Колеги, който е „за“, моля да гласува.  

 

Христо ЙОНКОВ 

Г-н председател, извинявам се, че отново прекъсвам сесията ви. Да 

разбирам ли, че за вас е по-важно кой е удостоен със званието почетен 

гражданин или това, че тази жена довечера трябва да спи на улицата, и да е 

гладна, и детето й да е на улицата?  

 

Иван ЛУКОВ 

Какво предлагате да направим? 

 

Христо ЙОНКОВ 

Предлагам да се внесе точка за разглеждане и да се вземе някакво 

отношение по въпроса.  

 

Иван ЛУКОВ 

Нали Ви се отговори, д-р Маринова Ви отговори. Поела е ангажимент, 

ще й бъде помогнато на жената. Какво още можем да направим?  

 

Христо ЙОНКОВ 

Ще й бъде помогнато – кога? 

 



Иван ЛУКОВ 

Д-р Маринова … 

 

Христо ЙОНКОВ 

Говорим, че довечера жената трябва да спи на улицата и трябва да спи 

гладна на улицата. Колко от вас им се е случвало това нещо? На някой от вас 

случвало ли се е това нещо? Някой преживявал ли го е? .. Как няма да 

продължавам да питам? Искате ли довечера с нея да останете на улицата 

гладен и жаден?  

 

Иван ЛУКОВ 

Добре, ще Ви помоля – нека да мине това гласуване. Казах Ви, че ще Ви 

се отговори. Д-р Маринова тука ли е в момента? Д-р Маринова, ако обичате 

отговорете на господина, нека да мине гласуването. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Сега или после? 

 

Иван ЛУКОВ 

Само секунда. 

 

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

отсъстващи – 20, предложението се приема. 

   

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

          1078-2. 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 Тодор Божидаров Тодоров със 

званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

 /за-28, против-0, въздържали се-0/ 

 

Честито на г-н Тодоров.  

 

 

 

Лидия МАРИНОВА 



Пак повтарям, това което можахме направихме. 150 лв. осигурихме от 

БЧК. Поели сме ангажимент, но нямаме отпуснати пари за здравни помощи. 

Ако тя желае, след като остава бездомна, единствената възможност е в СУПЦ 

да я настаним и то временно. Това са възможностите на общината.   

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги,  

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 Симеон Нанев Варчев със званието 

„Почетен гражданин на град Варна”. 

Който е „за“, моля да гласува. … Не, не. Грешка в системата стана. Те 

от тука още се обадиха, че не може да се гласува. Колеги, просто има проблем 

в системата. Предлагам да го прегласуваме. Който е „за“, моля да гласува. 

 

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

отсъстващи – 18, предложението се приема. 

 

1079-2. 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 Симеон Нанев Варчев със 

званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 

 

Честито на г-н Варчев. 

 

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 Васил Дамянов Силянов с Почетен знак 

„За заслуги към Варна” – златен. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

отсъстващи – 15, предложението се приема. 

 

1080-2. 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 Васил Дамянов Силянов с 

Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 



 

Честито. 

 

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 Огнян Христов Илиев с Почетен знак 

„За заслуги към Варна” – златен. 

Режим на гласуване колеги. 

 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 

1081-2. 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 Огнян Христов Илиев с Почетен 

знак „За заслуги към Варна” – златен. 

 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 

 

Честито. 

Колеги, предлагам ви за следващото гласуване за почетен знак „За 

заслуги към Варна“ – сребърен, да изброим които са предложени и да ги 

гласуваме анблок. Който е съгласен за гласуване анблок, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 Господин Луков прочете предложенията за награждаване със „За 

заслуги към Варна-сребърен”.  

 

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

отсъстващи – 15, предложението се приема. 

 

1082-2. 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 Петър Димитров Кахърков с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1083-2. 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 Бончо Добрев Бонев с почетен 

знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1084-2. 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 Надежда Николова Парушева с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1085-2. 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 Емил Кирилов Пандов с почетен 

знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1086-2. 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 Петър Димитров Димитров с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен. 

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

    

1087-2. 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 Иванка Димова Тихова с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1088-2. 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 Георги Николов Глушков с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1089-2. 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 Григор Димитров Димитров с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 



1090-2. 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 Георгиев Кънев с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1091-2. 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 Божил Найденов Колев с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1092-2. 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 Стефан Атанасов Богомилов с 

почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1093-2. 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 Тодор Бойчев Марев с почетен 

знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1094-2. 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 Иван Василев Тодоров с почетен 

знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 

1095-2. 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 Стефан Георгиев Янев с почетен 

знак „За заслуги към Варна” – сребърен.    

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 

Честито.  

Преминаваме … Какво?  

 

Веселина САВОВА 



Само ако може … Аз ще кажа, ако искаш и ти. Искам да си изразя 

възмущението дами и господа, че награждаването с „Почетен гражданин“, с 

това звание, тази награда става в такъв момент и по такъв начин. Г-н Тодор 

Тодоров, моите уважения към него, но мисля че от всички изредени имена 

това е името, което най-малко заслужава „Почетен гражданин на Варна“. 

Факта, че тази награда е дадена по политически причини мен ме възмущава и 

го изразявам гласно. Слава богу, че можем вече да говорим на микрофоните. 

Да се постави наравно името на Симеон Варчев с името на Тодор Тодоров, 

мисля че е меко казано некоректно. И тъй като това, което казвам аз със 

сигурност го мислят много хора в тази зала, искам да го чуете и вие, и да е 

ясно че се вижда и се знае. И е неприятно и отново има една черна точка в 

работата на този съвет. И последно, комисията по „Младежки дейности и 

спорт“ не подкрепи това предложение. Предложението на председателския 

съвет за някакво си решение, такова животно в правилника няма, а пък за 

закона да не говорим, че съвсем не съществува нали председателски съвет. 

Превишават се права само и само да бъде награден някой. Извинявай Тошко, 

ти си тука някъде в тази зала, не те виждам, но просто това е срамота.  

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

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

„Почетния гражданин на Варна“ е възможно най-високата степен на отличие, 

с която общината награждава някой в нашия град. Станахме свидетели на 

девалвация на тази титла, отличие, награда, както искаме така можем да го 

наречем. В списъка, който беше гласуван след това анблок единодушно има 

спортни легенди безспорно, които лично моето скромно мнение е, че също 

така заслужават да бъдат „Почетни граждани“ или поне да имат златно 

отличие. Но да кажем, че комисията по „Младежки дейности и спорт“ все пак 

е взела някакво решение, в крайна сметка не може всеки да бъде почетен 

гражданин, независимо от неговите отличия, независимо от неговите заслуги. 

В крайна сметка затова има и степенуване на отличията. Оказва се, че 

решението на комисията няма никакво значение. Моите уважения към всеки 

един от хората, които са в този списък, но след като веднъж е минало 

прецизиране и то буквално преди .. Кога? Вчера ли е било? Оня ден, онзи ден, 

в понеделник е заседавала комисията екстремно в последния момент, взема 

решение, което сега в момента не се уважава. Без обяснения, без мотивация. 

Хубаво – може нещо да се е случило за тези два дни. Някой излезе ли да 

обясни защо общинския съвет не уважава решението на своя орган, 

общинската комисия? Не. Смятате ли, че е нормално решението за вземане на 

такова отличие и за награждаване с такова отличие на хора в нашия град, да 

се взема ей така между другото. В шумотевицата 28 гласували, а пък 20 

излезли, влезли. Това показва неуважение към нас самите, като орган. И 



показва неуважение към самите хора. Било почетни граждани, златни, 

сребърни, бронзови и каквито още щете отличия да им кажем. Неуважение 

към нас, неуважение към тях. Тотална девалвация ми е това, което идва да 

кажа, няма какво друго да кажем. Девалвация на всичко. Много ви моля, 

просто .. Не знам.      

      

Иван ЛУКОВ 

Сега … Г-н Байчев. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Да, дамата. 

 

Иван ЛУКОВ 

Г-жа Такева беше преди вас. 

 

Светлана ТАКЕВА 

С риск да иззема за малко функциите на г-н Байчев, като временно 

изпълняващ длъжността председател на комисия „Младежки дейности и 

спорт“, искам да информирам всички уважаеми колеги за хронологията на 

събитията в „Младежки дейности и спорт“, като три поредни заседания 

конкретно за случая. Реално имаше две предложения за тези, които 

присъстваха и за тези, които отсъстваха – да припомня. Едното предложение 

беше на обединени спортни клубове „Черно море“, което беше с определен 

брой наградени, с конкретните награди „Почетен знак“ златен, сребърен, 

„Почетен гражданин на Варна“. И едно друго предложение, което е на 

федерацията по спортна гимнастика, по отношение на две имена, които 

съвпадаха с имената предложени от „Черно море“ – клубовете, но реално 

наградите бяха различни. На първото заседание на комисията ние взехме 

решение, с което приехме, че становището на обединени спортни клубове 

поради това, че те са били информирани за желанието на федерацията да бъде 

награден като „Почетен гражданин на Варна“ г-н Тодор Тодоров, но не са се 

съобразили с това, затова приехме решението и предложението на обединени 

спортни клубове „Черно море“. Хронологията ни води към следващо 

заседание, което беше второ на брой в рамките на пет дни, ако не се лъжа, 

това заседание обаче взе едно друго решение – с мнозинство гласове „за“ и 

един „въздържал се“, моя съответно – на това заседание комисията взе 

решение да допусне предложението на федерацията до сесия, за да може 

общинските съветници да вземат решение съответно дали в случая става 

въпрос за г-н Тодор Тодоров дали да бъде награден с „Почетен гражданин на 

Варна“ или да бъде награден с това, което се предложи от обединени спортни 

клубове, ако не се лъжа „Почетен знак“ – сребърен. Т.е. това разминаване да 



се изчисти по време на сесия. Т.е. има решение на комисията, въпреки че в 

случая аз не съм в позиция да защитавам това решение на комисията поради 

това, че бях единствения гласувал „въздържал се“, поради това че смятам, че 

двете решения сами по себе си са несъвместими. И на последната комисия 

вече по хронология „Младежки дейности и спорт“, тя беше с „Култура“ 

съвместна, където се потвърдиха тези решения. Това е хронологията на 

комисиите и никой да не импровизира, при положение че не е присъствал. 

Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря на г-жа Такева. Мисля, че беше даден точен отговор. Г-н … 

 

Станислав ИВАНОВ 

Искам да взема отношение по въпроса за кандидатурата на г-н Тошко 

Тодоров. 

 

Иван ЛУКОВ 

Вече я гласувахме, ама … 

 

Станислав ИВАНОВ 

Не, искам да взема отношение. При цялото ми уважение към г-жа 

Савова, може би малкото неща които не се знаят за г-н Тодоров, че е един от 

треньорите на олимпийския, Тошко Тодоров е един от треньорите на Йордан 

Йовчев и това в никакъв случай не е плод на политическо решение. Не се 

става така олимпийски шампион. Това исках да кажа в подкрепа на 

кандидатурата на г-н Тодоров.  

 

Иван ЛУКОВ 

Така колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред.      

 



III. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно:  

(1) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Младежта в 

действие” на Европейската комисия и за осигуряване на собствен принос. 

(2) – преразпределяне на средства в рамките на Програма „Младежки 

дейности” – 2013 г.  

(3) – възлагане на представителя на община Варна в общото събрание 

на „Спортен комплекс Спартак” АД, да предложи да бъде взето решение 

Ръгби спорт Варна да ползва терен на к-с „Локомотив” по утвърден график. 

 

    Докл.: Мартин Байчев– и.д. председател ПК „МДС“ 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на временно изпълняващ длъжността председател на 

комисията по „Младежки дейности“, г-н Байчев. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

представители на администрацията, журналисти и гости. Ще ви зачета 

проекто – решенията произтекли от заседанията на комисията по „Младежки 

дейности и спорт“. В точка първа: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на 

кмета на община Варна с изх. № РД13018112ВН/06.08.2013 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Поддейност 4.6 – Партньорства на 

Програма „Младежта в действие” на Европейската Комисия по покана за 

предоставяне на предложения ЕАСЕА/06/13. 

При одобряване на проекта и подписване на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, община Варна да осигури собствен принос в 

размер на 50 % от общата стойност на проектното предложение. Средствата за 

обезпечаване на собствения принос да бъдат предвидени в общинския 

бюджет, Програма „Младежки дейности 2014 г.” в съответствие с времевия 

график на дейностите. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Ако няма, в режим на гласуване.  

 



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

отсъстващи – 20, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1096-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13018112ВН/06.08.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Поддейност 4.6 – 

Партньорства на Програма „Младежта в действие” на Европейската 

Комисия по покана за предоставяне на предложения ЕАСЕА/06/13. 

1096-3-2. При одобряване на проекта и подписване на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Варна да осигури 

собствен принос в размер на 50 % от общата стойност на проектното 

предложение. Средствата за обезпечаване на собствения принос да бъдат 

предвидени в общинския бюджет, Програма „Младежки дейности 2014 г.” в 

съответствие с времевия график на дейностите. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –28, против –0, въздържали се –0, отсъстват –20/ 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Преминаваме към точка втора: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на Богдан 

Караденчев – вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13016507ВН/12.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

прехвърляне на 5 000 лева от т. 26 – „Съвместни дейности с общински 

младежки духов оркестър при НУИ „Д. Христов” от Програма „Младежки 

дейности” – 2013 г. в т. 24 „Проекти на неправителствени организации”, 

поради големия брой подадени проектни предложения, отговарящи на 

критериите за оценка от страна на неправителствени организации и 

неформални младежки групи. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 14, предложението се приема. 



 

1097-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Богдан Караденчев – вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13016507ВН/12.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

прехвърляне на 5 000 лева от т. 26 – „Съвместни дейности с общински 

младежки духов оркестър при НУИ „Д. Христов” от Програма „Младежки 

дейности” – 2013 г. в т. 24 „Проекти на неправителствени организации”, 

поради големия брой подадени проектни предложения, отговарящи на 

критериите за оценка от страна на неправителствени организации и 

неформални младежки групи. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –34, против –0, въздържали се –0, отсъстват –14/ 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Трета точка: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на г-н 

Янко Станев – общински съветник, Общински съвет – Варна възлага на 

представителя на община Варна в общото събрание на „Спортен комплекс 

Спартак” АД, да предложи да бъде взето решение Ръгби спорт Варна да 

ползва терен на к-с „Локомотив” по утвърден график. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 

1098-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на г-н Янко Станев – общински съветник, Общински съвет – Варна възлага на 

представителя на община Варна в общото събрание на „Спортен комплекс 

Спартак” АД, да предложи да бъде взето решение Ръгби спорт Варна да 

ползва терен на к-с „Локомотив” по утвърден график. 

/за –34, против –0, въздържали се –0/ 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Благодаря на колегите. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.  

 



IV. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 5. „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013 г.  

(2) – даване на съгласие за закриване на социалната услуга „Дневен 

център” за стари хора. 

 

Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 

 

Медиха ХАМЗА 

Колеги, първото предложение за решение: 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона 

за социално подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане и по предложение на кмета на община Варна с изх. 

№ РД13019493ВН/22.08.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

Кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.2.12 Приоритетна ос 5. „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2, 

„Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на 

неговите последици”, име на процедурата „Да не изоставяме нито едно 

дете”, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 на община Варна. 

За разкриване на седем Центъра за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания с капацитет всяко по 14 места в съответствие с 

Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги. 

Разкритите услуги – седем Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания с капацитет всяко с по 14 места да бъдат 

поддържани минимум пет години след създаването им. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 



 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1099-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 

от Закона за социално подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета на община 

Варна с изх. № РД13019493ВН/22.08.2013 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за: 

1099-4-1. Кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-5.2.12 Приоритетна ос 5. „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на 

интервенция 5.2, „Социални услуги за превенция на социалното изключване и 

преодоляване на неговите последици”, име на процедурата „Да не 

изоставяме нито едно дете”, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в 

общността” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 на община 

Варна. 

1099-4-2. За разкриване на седем Центъра за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания с капацитет всяко по 14 места в 

съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги. 

1099-4-3. Разкритите услуги – седем Центъра за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания с капацитет всяко с по 14 места да бъдат 

поддържани минимум пет години след създаването им. 

/за –36, против –0, въздържали се –0/ 

 

Медиха ХАМЗА 

Второто предложение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 36В, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 

РД13018389ВН-001ВН/04.09.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за закриване на социалната услуга „Дневен център” за стари хора с 

капацитет 10 места – делегирана от държавата дейност, считано от 

04.11.2013г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 



1100-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 36В, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 

РД13018389ВН-001ВН/04.09.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за закриване на социалната услуга „Дневен център” за стари хора с 

капацитет 10 места – делегирана от държавата дейност, считано от 

04.11.2013г. 

/за –37, против –0, въздържали се –0/ 

 

Медиха ХАМЗА 

Благодаря на колегите. 

 

Иван ЛУКОВ 

Пета точка от дневния ред. 



V. 

 

По точка пета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 

(1) – приемане на „Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Варна”. 

 

  Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК „ОВОС“ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, проект за решение за 

Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, временна комисия 

„Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

На основание чл. 21, ал.1, т.13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 

РД12018675ВН/07.12.2012 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Варна”, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 

отменя „Наредба по управление на дейностите, свързани с образуването и 

третирането на отпадъци на територията на община Варна”, приета с решение 

№ 4576-8/49/20,22.12.2006 г. на Общински съвет – Варна. 

Използвам възможността да благодаря на колегите от комисиите 

„Правна“ и „БКД“, за да може тази наредба да бъде приета.  

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Г-н Костадинов. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Атанасов. Искам да запитам 

как е решен въпроса в тази наредба със съхраняването, транспортирането, 

събирането и извозването на отпадъци, които непредставляват 

непосредствена заплаха за околната среда – говоря за хартиени и пластмасови 

такива, които на територията на града има сигурно десетки пунктове. Поради 

простата причина, че при мен има две жалби – аз всъщност едната я 

препратих и към администрацията, а от там даже взеха и съответните мерки. 

При условие, че има много сериозни проблеми с дейността на тези пунктове, 

защото за разлика от тези, които се занимават с обработката на черни и 

цветни метали, и други замърсяващи сериозно природата и околната среда, 

тези не е проблем да се намират включително и в жилищни блокове. Двете 



жалби, с които се занимавах касаят точно такъв случай – в единия случай 

жилищен блок, в другия случай кооперация на четири етажа, в чиито 

приземен етаж има такова помещение, което създава огромен шум, огромно 

замърсяване на околната среда. В единия случай има даже заселен цигански 

катун в съседство. На центъра на Варна, говорим за ул. „Ген. Скобелев“ 65, на 

20 м. от пазара на „Чаталджа“. Заместник – кмета по сигурността, Тодор 

Иванов предприе действия за изгонването на тези самонастанили се хора. 

Странно защо не са глобили обаче съответната фирма, която развива дейност 

там, а са съставили констативен протокол с вписано предписание да не се 

допуска замърсяване на прилежащите части около обекта, както и 

струпването на отпадъци на общински терен без надлежно разрешително. 

Очевидно е, че това не е единствения подобен случай, има много такива. 

Сигурен съм, че и вие сте запознати с казуса. Аз говорих с г-н Ради Радев 

между другото, който обаче в момента за съжаление виждам, че не е в залата. 

Въпросът ми към вас е – как можем да направим така, защото в тази наредба 

да решим този въпрос принципно и да развържем ръцете на администрацията 

за по-сериозни мерки. Защото хората се оплакват. В единия случай жалбата, 

която е пусната от Лидия Янева е с повече от 180 подписа, 180 всъщност 

апартамента. По един човек от апартамент се е разписал – представяте си в 

какъв мащаб става въпрос. Аз разбрах от г-н Радев, че има още един такъв 

случай за който не знам, естествено няма как да знам всичко за територията 

на града – на ул. „Мир“. Как решаваме въпроса, защото вътре в тази наредба, 

която иначе е много добра, само е загатнато, но не е доразвито това 

положение. Благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря, г-н Костадинов. Значи, обяснявам – първо ще тръгна 

малко по-отдалеч. Тази наредба към нея има още 19 наредби, които трябва да 

бъдат приети от министерството, които да допълнят тази наредба, в която ще 

бъде решен и този въпрос по отношение - говорите за санкциите, 

предприемането на мерки. Тук съвместно и с колегите от „БКД“ сме 

коментирали подобни случаи. Абсолютно съм съгласен с Вас, че пунктовете 

за изкупуване трябва по някакъв начин да има регламент – какъв ще бъде той 

обаче в крайна сметка трябва да го съгласуваме и с министерството. Ние 

можем да приемем допълнително към наредбата разпоредби, които да засягат 

касаещия от Вас проблем. Ще го разгледаме и на двете комисии, ще имате 

отговор. Ще бъде в присъствието на експертите от общината, така че ако 

искате допълнително ще се срещнем, ще погледнем зададените от Вас и 

жалбите към Вас, и ще излезем с някакво решение.  

 

 



Иван ЛУКОВ 

Г-н Костадинов. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Аз ще зачета този член от наредбата, който всъщност както казах 

загатва това, което може да се направи: чл. 5, ал. 1, т. 1 Общински съвет – 

Варна определя изискванията към площадките за предаване на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаса и стъкло, в случая говоря за това, в това число 

условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на 

отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинства, в това число едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други, определя заплащането и така. Това няма да го доразвивам. 

Аз това, което искам да чуя от Вас е, тъй като в този случай става дума, че 

трябва да се приеме нещо допълнително – какъв е срока? Защото това ще ме 

питат мене и хората, а всъщност това ще питат и Вас, и всеки един от 

администрацията, защото проблемът е от години. Първата жалба на хората, 

които живеят на „Скобелев“ е от 2010 г., а пък първата жалба на тези, които 

са на „Кракра“ е от 2009 г. Та въпросът е за срока, според Вас.  

 

Христо АТАНАСОВ 

В момента не мога да се ангажирам с конкретен срок. И пак казвам 

защо – първо, има допълни наредби, които трябва да бъдат приети, които пак 

казвам – ще синхронизират нашата наредба с приетите от министерството и 

после, когато има такива жалби нека да бъдем запознавани с тях, за да можем 

конкретно да отговорим. Второто, което е – наредбата беше качена на сайта и 

в крайна сметка, ако имаше нещо, което трябваше да се коментира по нея, 

можехме да го направим в този срок. Още повече във времето, пак казвам, 

което наредбата е била качена за обсъждане, наистина не съм бил председател 

на тази комисия. Към мен е нямало такива, пак казвам. Готов съм на диалог, 

който като ми представите конкретни неща, ще излезем и с конкретни 

решения. Сега не мога да Ви дам решение и много добре знаете защо.  

 

Иван ЛУКОВ 

Така, колеги други мнения и съображения? Няма, в режим на гласуване 

колеги.           

 

Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1101-5. На основание чл. 21, ал.1, т.13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 6 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 

РД12018675ВН/07.12.2012 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Варна”, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 

отменя „Наредба по управление на дейностите, свързани с образуването и 

третирането на отпадъци на територията на община Варна”, приета с решение 

№ 4576-8/49/20,22.12.2006 г. на Общински съвет – Варна. 

/за –33, против –0, въздържали се –1/ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря на колегите. Г-н Костадинов, също благодаря и на Вас.  

 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря и аз. Следваща точка шеста. 

 

 

 

 



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

(1) – промени в транспортната схема на община Варна. 

 

Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-н Алексиев.  

  

Жельо АЛЕКСИЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, журналисти, гости.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо вх. 

ОСИСД № 13003729ВН/03.09.2013г. от „Градски транспорт” ЕАД и по 

предложение на Председателя на ПК „Транспорт”, Общински съвет – Варна 

закрива автобусна линия № 42 от транспортната схема на община Варна, 

обслужването на пътниците да се извършва от автобусна линия № 2 и с 

прекачване на № 3. 

Само за до уточнение – картите, които са издадени за автобусна линия 

№ 42 ще важат и за тези две автобусни линии, които покриват нейното трасе. 

  

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1102-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо 

вх. ОСИСД № 13003729ВН/03.09.2013г. от „Градски транспорт” ЕАД и по 

предложение на Председателя на ПК „Транспорт”, Общински съвет – Варна 

закрива автобусна линия № 42 от транспортната схема на община Варна, 

обслужването на пътниците да се извършва от автобусна линия № 2 и с 

прекачване на № 3. 

/за –38, против –0, въздържали се –0/ 



 

Жельо АЛЕКСИЕВ 

Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря, г-н председател. Следваща точка седма. 

 

 

 



VII. 

 

По точка седма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство”, относно: 

(1) – приемане на годишния 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 

“Дезинфекционна станция” ЕООД  /в ликвидация/ и „Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД /в ликвидация/. 

(2) – продължаване срока на ликвидация на „Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД /в ликвидация/. 
(3) – учредяване безвъзмездно право на ползване от „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р 

Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД върху медицински апарат-собственост 

на община Варна. 

(4) – даване на съгласие на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД 

/в ликвидация/ за бракуване на стопански инвентар. 

(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2013 г.”, одобряване на пазарна оценка и 

учредяване на право на строеж на „Енерго – Про мрежи” АД за изграждане 

на трафопост. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и учредяване право на строеж на 

„Енерго – Про мрежи” АД за изграждане на трафопост. 

(7) – прекратяване правото на ползване на „Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан I-ви ранг 

Георги Купов” № 37 и предоставянето му  безвъзмездно за управление на ОП 

„Комплекс за детско хранене”. 

(8) – предоставяне на сградите на детски градини – общинска 

собственост за безвъзмездно управление. 

(9) – застраховане на застроени недвижими имоти, ползвани за нуждите 

на община Варна. 

(10) – застраховане на застроени недвижими имоти – частна общинска 

собственост. 

(11) – даване на съгласие за закупуване на помещение, находящо се в 

гр. Варна, жк „Чайка“ в полза на ОП „Комплекс за детско хранене”. 

(12) – даване на съгласие за закупуване на помещение, находящо се в 

гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” в полза на ОП „Комплекс за детско 

хранене”. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2013 г.” и учредяване безвъзмездно право 



на ползване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД върху имот, находящ се в м. 

„Звездица”, КП „Варна – Езерото”. 

(14) – даване на съгласие за участие на община Варна, чрез ОП 

„Зоопарк – Спасителен център” за учредяването на организация на 

зоопарковете в България. 

(15) – одобряване на типово споразумение между общинските детски 

градини и „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 

(16) – изработване на Концепция за оптимизация на материалната 

база в училищата на територията на община Варна. 

(17) – удължаване срока на ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 

 

Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК „СС“ 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-жа Софрониева.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 

доклад за дейността на “Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД /в 

ликвидация/, ЕИК 200830126 за 2012 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във 

връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност д-р Николай Райчев – управител на “Дезинфекционна станция 

– Варна” 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. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на 

“Дезинфекционна станция – Варна  ЕООД /в ликвидация/, Красимир 

Маринов Маринов за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим  на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 18, предложението се приема. 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1103-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 

доклад за дейността на “Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД /в 

ликвидация/, ЕИК 200830126 за 2012 г.  

1103-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност д-р Николай Райчев – управител на “Дезинфекционна станция 

– Варна” 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. 

1103-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на 

“Дезинфекционна станция – Варна  ЕООД /в ликвидация/, Красимир 

Маринов Маринов за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –30, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

1.2. 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 “Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 200472647 за 2012 г. 

1.2.1. 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 “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД /в ликвидация/ в състав: 

Роза Стефанова Димитрова, Мирослав Атанасов Михов и Октай Мемиш 

Мустафов 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. 

1.2.2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна избира Фанка Нонева – управител на “ФИНАНС 

ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, за извършване на одиторски контрол на 

“Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2013 г. 

 



 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Г-н Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, искам да направя предложение да разделим проектите за 

решения, а именно тези в частта за годишния финансов отчет и тези по 

отношение на освобождаване от отговорност на членовете на управителния 

орган, а именно съвета на директорите. Предвид неяснотите в това дружество 

предлагам отделно да бъдат гледани двата проекта за решение.   

 

Иван ЛУКОВ 

Да го разбирам ли това, като .. Г-н Балабанов, това е като предложение, 

защото трябва да го гласуваме. Колеги, постъпи предложение да бъде 

разделена точката в две решения. В режим на гласуване за предложението на 

г-н Балабанов.  

 

Резултати от гласуването: за – 26; против – 1; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Т.е. в момента ще гласуваме предложение 1.2 и 1.2.2 – одобрява 

годишен финансов отчет заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Паркинги и гаражи - Варна“ ЕАД и избира Фанка Нонева – 

управител, за одиторски контрол на „Паркинги и гаражи“. Така ли е, г-н 

Балабанов? .. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Други мнения и съображения, колеги? Ако няма, в режим на гласуване 

по така предложеното разделяне на точката. Гласуваме по отношение на 

одобрява годишния финансов отчет заверен от регистриран одитор на 

„Паркинги и гаражи“ /в ликвидация/ и 1.2.2 – избира Фанка Нонева за 

управител на финансите. Това гласуваме в момента. .. Колеги, има 

технически проблем в момента. .. Прегласуваме го колеги, защото имаше 

технически проблем. Е ми прав е, трябва да си изрази вота. Така, в режим на 

гласуване.  

Колеги, отново технически проблеми, пак. Гласуваме същото, което 

беше преди малко зачетено – т. 1.2 одобрява годишния финансов отчет и т. 

2.2 избира Фанка Нонева управител на “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ”, за 

извършване на одиторски контрол. Колеги, в режим на гласуване по 

отношение на тези две точки. .. Добре, малко да изчакаме, че там в момента 



отстраняват проблема. .. Отстранен ли е проблема? .. Добре, в режим на 

гласуване.    

 

Резултати от гласуването: за – 20; против – 7; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 17, предложението не се приема. 

 

1104-7-1. 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 “Паркинги и гаражи 

– Варна” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 200472647 за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –20, против –7, въздържали се –4, отсъстват –17/ 

Не се приема. 

1104-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Нонева – управител на “ФИНАНС 

ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, за извършване на одиторски контрол на 

“Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –20, против –7, въздържали се –4, отсъстват –17/ 

 Не се приема. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Следващото предложение, което трябва да гласуваме е: 

 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 “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД /в ликвидация/ в 

състав: Роза Стефанова Димитрова, Мирослав Атанасов Михов и Октай 

Мемиш Мустафов 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. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 12; против – 19; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 14, предложението не се приема. 

 

1104-7-2. 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 “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД /в 

ликвидация/ в състав: Роза Стефанова Димитрова, Мирослав Атанасов 



Михов и Октай Мемиш Мустафов 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –12, против –19, въздържали се –3, отсъстват –14/ 

Не се приема. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от ТЗ и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д.  кмет на община Варна с изх. № 

РД13014587ВН/18.06.2013 г.  с Общински съвет – Варна удължава срока за 

ликвидация на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД /в ликвидация/ до шест 

месеца, считано от 05.06.2013 г. – датата на изтичане на срока за ликвидация 

на дружеството, определен с решение на Общински съвет – Варна № 575-

9/10/26,27.07.2012 г. 

Това е допълнение по искане на колегата Станев: 

Общински съвет – Варна взима решение всички ДМА и инвентар 

обслужващи предмета на дейност на дружеството „Паркинги и гаражи“ ЕАД 

да бъдат прехвърлени безвъзмездно за оперативно управление и стопанисване 

чрез кмета на община Варна на „Общински паркинги и синя зона“, като 

предприятието осъществява дейността при максимално спазване на персонала 

на дружеството в ликвидация. Запазване.   

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Г-н Тодоров. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря г-н председател. Г-жо Софрониева, аз всъщност не разбрах – 

има ли сега всъщност предложение за удължаване срока на ликвидация на 

дружеството или няма, и до кога е предложението за удължаване … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Има предложение, срока е както го изчетох – до шест месеца.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

Още шест месеца? 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

До.  

 

 



Миглен ТОДОРОВ 

Да, още шест месеца. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Да, да, така е. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Аз не съм обеден в основателността и мотивите за удължаване срока на 

ликвидация и моля, ако тук е отново ликвидатора на дружеството да ги 

обясни пред колегите 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Г-н Бажлеков да е тук? Не го виждам. Колеги, предлагам да го вземем 

това решение, тъй като след сесията ще направим специална комисия за 

разглеждане на тези дружества, но да не им спираме междувременно работата 

– да ни обвинят, че ние сме проблема в срока на … 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Е ми аз точно това искам да разбера – каква работа са свършили. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

И ние ще направим следващата сесия вече за всички дружества в 

ликвидация, общинския съвет ще има становище. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Добре, тогава правя предложение да се удължи срока на ликвидация с 

един месец, а не с шест. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Колега, считано от 05.06., защото той е вече изтекъл. 

 

Иван ЛУКОВ 

Този месец е изтекъл отдавана.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

…………….. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

И той ще стане всъщност до края на годината. 

 

 



Миглен ТОДОРОВ 

Разбирам г-жо Софрониева, но пак Ви казвам – не мога да приема, че за 

шест месеца работа в това дружество не е свършено нищо, за да се стигне до 

неговата ликвидация. Не само в това дружество, принципен е въпросът. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Абсолютно, точно.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

За това помолих и поисках, и би следвало ликвидатора на дружеството 

да присъстваше в залата, защото на комисията присъстваше, но това е 

комисия „Собственост“, а тук е Общински съвет – Варна, който трябва да 

вземе решението. Комисията „Собственост“ само предлага, затова и поставям 

въпроса на вниманието на всички колеги. Благодаря, а ако не е достатъчен 

срока от един месец поради това, че той е изтекъл .. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Да.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

Моля пресметнете го колко е, за да направя предложението коректно. 

Кога е изтекъл срока?  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

05.06. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Т.е. три месеца са изтекли, четири. Предложението ми е за четири, а не 

за шест.  

 

Иван ЛУКОВ 

То е до шест. Г-н Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изразявам съгласие с мнението, мотивите по-скоро на колегата Миглен 

Тодоров, но както казахте г-н председател, срокът е до шест месеца. Ние по 

всеки един момент можем да вземем решение да се прекрати производството 

по ликвидация и да се заличи дружеството от търговския регистър. В този 

смисъл, ако пък след един месец пак се наложи да взимаме решение за 

удължаване на производството, не виждам на всяка сесия да взимаме някакви 

такива решения.  



 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря за предложението и на колегата Балабанов, но то в такъв 

случай би следвало предложението да бъде до ликвидиране на дружеството. 

Аз не виждам защо поставяме срок … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Да де, ама … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как да се впише в търговския регистър. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Няма как да се впише в търговския регистър. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Аха, това са отново … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Има ново … 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Да, отново системата на търговския регистър управлява решенията, 

които взима общото събрание. Да, ок, може да е като изискване. Разбирате 

идеята, след като вие казвате, че … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Абсолютно сте прав. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

… ще разглеждаме … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Както виждате … 

 

Миглен ТОДОРОВ 

… предложенията и свършената работа, то добре – защо да не удължим 

срока за един месец. Аз не виждам какво ще се случи, ако изтече срока за 

ликвидация на дружеството. Какви са последващите действия? Искам този 

управител да дойде, ликвидатор извинявайте, да дойде пред съвета и да 

обясни какви са причините, защото на комисия „Собственост“ аз не чух 



основателни такива. Какво се случва – продължава срока на ликвидацията, 

продължават разходите на дружеството в ликвидация, не знам към момента 

дали то има загуби или няма, а в същото време нищо не се прави за 

приключване на производството. Това е проблема не само с това дружество. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Знаем. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Разбирайте, че не говоря само за „Паркинги и гаражи“. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Така е. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Разбирайте, че говоря за всички дружества в ликвидация и ако ние 

имаме волята да ликвидираме тея дружества, то трябва да стане час по-скоро, 

а не през шест месеца да удължаваме срока на ликвидация на същите. И по 

тоя начин да продължават разходите и да не се стига до крайния резултат. А 

ако волята е друга, то тогава нека да постъпят съответните предложения. 

Благодаря ви. Оттеглям моето предложение, подложете на гласуване 

предложението на комисията.  

 

Иван ЛУКОВ 

Щях да го подлагам на гласуване, но той го оттегли, г-н Тодоров, така 

че .. Ако няма други мнения и съображения, в режим на гласуване колеги.    

 

Резултати от гласуването: за – 27; против – 3; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

1105-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от ТЗ 

и по предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д.  кмет на община Варна с 

изх. № РД13014587ВН/18.06.2013 г.  с Общински съвет – Варна удължава 

срока за ликвидация на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД /в ликвидация/ 

до шест месеца, считано от 05.06.2013 г. – датата на изтичане на срока за 

ликвидация на дружеството, определен с решение на Общински съвет – 

Варна № 575-9/10/26,27.07.2012 г. 

Общински съвет-Варна взема решение всички ДМА и инвентар, 

обслужващи предмета на дейност на дружеството „Паркинги и гаражи” ЕАД 

/в ликвидация/ да бъдат прехвърлени безвъзмездно за оперативно управление 

и стопанисване чрез Кмета на Община Варна на ОП „Общински паркинги и 



синя зона”, като предприятието осъществява дейността при максимално 

запазване на персонала на дружеството в ликвидация. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –27, против –3, въздържали се –4, отсъстват –14/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 48, 

ал. 1, т.2 от НРПУРОИ, и по предложение на арх. Димитър Николов – вр.и.д. 

кмет на община Варна с № РД13011555ВН/10.05.2013 г., Общински съвет – 

Варна, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД върху следният 

актив – собственост на община Варна: 

Лапароскопска апаратура за гинекологични операции на стойност 

69 546 лв.  

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същата да бъдат 

за сметка на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД. 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, необходими са 34 гласа. Мнения и съображения. Няма, в 

режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

1106-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС 

и чл. 48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ, и по предложение на арх. Димитър Николов 

– вр.и.д. кмет на община Варна с № РД13011555ВН/10.05.2013 г., Общински 

съвет – Варна, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД върху 

следният актив – собственост на община Варна: 

Лапароскопска апаратура за гинекологични операции на стойност 

69 546 лв.  

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същата да бъдат 

за сметка на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД. 



 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с писмо от 

ликвидатора на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – в ликвидация, с 

рег. № ОС 13000112ВН/30.01.2013 г. и по предложение на Христо Бозов – 

вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № ОС13000112ВН-002ВН/03.06.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие на „Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД – в ликвидация да бракува и предаде на вторични суровини 

стопански инвентар, съгласно приложение към настоящото решение. 
Колеги, докато текат гласовете ще ви предложа следващите две точки, 

погледнете ги, да ги гласуваме заедно.  

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

  

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1107-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с писмо 

от ликвидатора на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – в ликвидация, с 

рег. № ОС 13000112ВН/30.01.2013 г. и по предложение на Христо Бозов – 

вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № ОС13000112ВН-002ВН/03.06.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие на „Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД – в ликвидация да бракува и предаде на вторични суровини 

стопански инвентар, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Това са за изграждане на трафопостове на „Енерго – Про мрежи“. 

 

Иван ЛУКОВ 

Т.е. пета … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Следващата точка пета и шеста. 



 

Иван ЛУКОВ 

Предложение е постъпило пета и шеста точка да бъдат гласувани 

анблок. В режим на гласуване колеги.  

 

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

предложението се приема. 

 

Г-жа Валентина СОФРОНИЕВА прочете проектите за решения по 

т.5 и т.6 от предложенията за решения на ПК „Собственост и 

стопанство”. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 

  

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1108-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ030447ВН-

013ВН/29.08.2013 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”, 

приета с Решение № 813-7/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна, както 

следва: Към точка 3.1.Учредяване право на строеж: се добавя следния текст: „ 

- Учредяване право на строеж за трафопост върху ПИ 10135.3516.162”. 

1108-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 

изх. № АУ030447ВН-013ВН/29.08.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 

учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  

БКТП2х1000кVА със застроена площ 17 кв.м. и прилежащата сервитутна 

зона с площ 33,70 кв.м. за обслужване на трафопоста, върху имот - частна 

общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.3516.162, по кадастрална карта на гр.Варна, в размер на 6 790 (шест 

хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС, от която оценка 

2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) лева е размера на пазарната 

оценка на отстъпеното право на строеж за трафопоста и 4 350 (четири хиляди 

триста и петдесет) лева е размера на пазарната оценка на прилежащата 

сервитутна зона за обслужване на трафопоста. 

1108-7-2. На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 

от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 4 



от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, и по предложение 

на Кмета на община Варна с изх. № АУ 030447ВН-013ВН/29.08.2013г., 

Общински съвет  - Варна реши кметът на община Варна да учреди право на 

строеж на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД гр. Варна за изграждане на нов 

трафопост тип  БКТП2х1000кVА със застроена площ 17 (седемнадесет) кв.м. 

и прилежащата сервитутна зона с площ 33,70 (тридесет и три цяло и 

седемдесет стотни) кв.м. за обслужване на трафопоста, върху поземлен имот с 

идентификатор ПИ 10135.3516.162 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и шестнадесет.сто шестдесет и две), по кадастрална карта 

на гр.Варна, целият с площ 17 137 кв.м.-частна общинска собственост, по 

АОС№ 5928/ 25.11.2009 г., при граници на имота: ПИ 10135.3516.174, ПИ 

10135.3516.21, ПИ 10135.3516.165, ПИ 10135.3516.155, ПИ 10135.3516.4, 

ПИ10135.3516.164, ПИ10135.3513.253, ПИ10135.3516.163, по одобрената 

пазарна цена. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

 

1109-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 ,  във 

връзка с чл. 22, ал.З от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 

изх. № РД12004836ВН-013ВН/21.01.2013 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 

връзка с учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип 

БКТП със застроена площ 9 (девет) кв.м. и прилежащата сервитутна зона за 

обслужване на БКТП с площ 62,40 (шестдесет и две цяло и четиридесет 

стотни) кв.м. за обслужване на БКТП, върху имот - частна общинска 

собственост, съставляващ поземлен имот 1 407 (хиляда четиристотин и 

седем), по плана на с.о. „Планова", гр. Варна, в   размер на  4 169 (четири 

хиляди сто шестдесет и девет) лева, без включен ДДС, от която оценка 1 518 

(хиляда петстотин и осемнадесет) лева е размера на отстъпеното право на 

строеж и 2 650 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева е размера на 

прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП. 

1109-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 

от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 4 

от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.” и по предложение на 

кмета на община Варна с изх.№ РД12004836ВН-013ВН/21.01.2013 г., 



Общински съвет – Варна реши кметът на община Варна да учреди право на 

строеж на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, гр. Варна, за изграждане на нов 

трафопост тип БКТП със застроена площ 9 (девет) кв.м. и прилежащата 

сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ 62,40 (шестдесет и две цяло и 

четиридесет стотни) кв.м., върху поземлен имот 1 407 (хиляда четиристотин и 

седем), по плана на СО „Планова”, гр.Варна, попълнен в кадастралния план 

със заповед № РМ-32/27.05.2008 г. на Кмета на район „Младост”, целият с 

площ 99 (деветдесет и девет) кв.м. - частна общинска собственост по АОС № 

7060/09.08.2012 г., при граници на имота: ПИ 1 043 (хиляда четиридесет и 

три), ПИ 9 539 (девет хиляди петстотин тридесет и девет), идентичен с УПИ 

I-1407 - „за тр.п.”, кв. 99, обособен съгласно, влязъл в сила ПУП - ПУР на 

СО„Планова”, приет с решение № 3411-7/35/22,23 и 29.06.2011 г. и решение 

№ 3436-2/36/10,11 и 18.08.2011 г. на Общински съвет-Варна, по одобрената 

пазарна цена. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Колеги, за по-добра работа ви предлагам т. 7, т. 11 и т.12, които са – 

дава съгласие кмета да закупи помещения в полза на „Комплекс за детско 

хранене“ да ги разгледаме, тъй като са две помещения, заедно. На комисия 

искахме да ни бъде изяснено тези помещения какво представляват, струва ли 

си да се купят и ще поканя тук д-р Неделчев да отговори на вашите въпроси, 

затова предлагам заедно да ги разгледаме.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, постъпи предложение двете точки да ги гледаме заедно.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Т. 11, т.12 и т. 7.  

 

Иван ЛУКОВ 

7, 11 и 12. Който е „за“, в режим на гласуване. 

 

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

предложението се приема. 

 



Г-жа Валентина СОФРОНИЕВА прочете предложенията за решения 

по т.7, т.11 и т.12 от проектите за решения та ПК „Собственост и 

стопанство”. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Колеги, има ли въпроси – да поканя д-р Неделчев?  

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Г-н председател.  

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Тодоров. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Аз ще изразя, но предлагам преди това да чуем колегата и след това. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Да го поканя? Заповядайте, д-р Неделчев да ни представите тези 

помещения, които смятате да закупите за разливочни. 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо Софрониева, уважаеми дами 

и господа общински съветници. По отношение на нашето предложение, т.е. 

двете предложения, така като въведение искам да кажа, че ОП „Комплекс за 

детско хранене“ разполага с 23 пункта, в които предоставя храна за ползване 

от майките, които гледат децата си в къщи. Всички тези помещения ние 

наследихме, т.е. предприятието наследи от „ССД“ АД, което е в ликвидация. 

Част от тях са общински имоти, други са частни имоти, които се ползват под 

наем. Със започване работата на предприятието беше направена обстойна 

проверка и оглед за състоянието им, и бяха направени предписания от 

комисия от Областна дирекция по безопасност на храните. За почти всички 

пунктове бяха издадени предписания, голяма част от тях вече са изпълнени, 

по отношение на външен вид, хигиенни изисквания, но за два пункта за 

раздаване на храна .. Извинявайте. Единия от които е в кв. „Чайка“ и другия е 

в кв. „Кайсиева градина“, предписанията са от Областна дирекция по 

безопасност на храните за промяна местонахождението на пунктовете. Тъй 

като самите помещения, в които се намират пунктовете за раздаване на храна 

не могат да отговорят технически и от гледна точка на вида на помещенията, 



не могат да отговорят на изискванията за хигиена, за непресичане потока на 

приемане и издаване на храната, за вентилация на обектите и т.н. В тази 

връзка аз и ръководството на предприятието потърсихме помещения първо, 

които бяха - дали има помещения общинска собственост, където би могло да 

бъдат преместени тези пунктове в съответните райони. Поради липса на 

такива свободни помещения пристъпихме към търсене на частни помещения. 

По отношение на пункта в „Чайка“ – сега действащия пункт е в помещение, 

което е в полусутеренен етаж, може би може да се каже, че е един вид маза 

на блок в „Чайка“, където наистина помещението е в лошо състояние 

отвътре, като под, стени, тавани, влага. Не позволява изграждане на някакви 

аспирационни или вентилационни системи и това допълнително влошава 

състоянието на обекта – поява на мухъл, плесен и такива други трудности, 

които са недопустими като условия.  

 

Иван ЛУКОВ 

Извинявай, с две думи само, ако обичате по-кратко. Стават ли, не 

стават ли? 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

И за двата пункта и за двете помещения, които сме намерили и сме 

написали предложения, сме канили представители на Агенция по храните и 

те имат положително становище писмено изразено, че помещенията са 

удачни. 

 

Иван ЛУКОВ 

Ок. Толкоз, това ни интересува. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Аз ще си позволя да прекъсна д-р .. Извинявайте. 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

Неделчев. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Д-р Неделчев, на комисия „Собственост“ предложението беше 

свързано със закупуване на преместваеми обекти. В момента в 

предложението се говори за помещение. Всъщност какво е предложението? 

Ще купувате преместваем обект или ще купувате помещение? Най-вероятно 

преместваем обект. Въпросът, който поставих е следния – именно поради 

това, че е преместваем обект допустимо ли е да се извършва такава дейност в 

преместваеми обекти. Второ – тези, които сте предложили да закупим и 



които са предмет на предложението във вида си, в който се намират за тази 

цена отговарят ли или е необходимо преоборудване, оборудване или 

допълнителни действия и разходи за пригаждането на тези преместваеми 

обекти за това. И трето – обръщам внимание в този смисъл, че ако става 

въпрос за преместваеми обекти, търговско дружество „Жилфонд“ разполага с 

такива, предполагам че те ще бъдат обект на продажба поради това, че 

дружеството има задължения и е в ликвидация, дали не е възможно да 

направите оглед на тези търговски, т.е. преместваеми обекти и евентуално да 

закупите тях. Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

С две думи, кратко. 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

Ами съвсем накратко – може би отговора си трябва да разделя на две 

части по отношение на двата обекта. Това помещение, което е в „Чайка“ то е 

масивна постройка и тя е подходяща след минимален козметичен ремонт 

отвътре на помещението. А по отношение на помещението, което е всъщност 

преместваем обект в „Кайсиева градина“ – то също е подходящо, там е 

необходимо само вкарване на вода в помещението, в обекта. И обекта си има 

план за водоснабдяване. В непосредствена близост е точката, в която може да 

бъде свързано.  

 

Иван ЛУКОВ 

Имате писмено становище за това, че тези обекти … 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

Да, становища писмени имаме, но на писмата които сме изпращали до 

дирекция „Общинска собственост“ никога не ни е било предлагано да 

разглеждаме преместваеми обекти, които са собственост на „Жилфонд“, а 

също не са ни предлагани други помещения … 

 

Иван ЛУКОВ 

Добре, разбрахме.  

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

… за оглед.  

 

Иван ЛУКОВ 

Разбрахме. Колеги, други мнения и …  

 



Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря за отговорите. Разбирам и естествено Вие носите 

отговорността за това, че като купите помещенията ще трябва да ги ползвате 

за това, и естествено ако контролните органи забранят ползването - отново 

Вие ще носите тази отговорност. Затова и поставих въпросите. А по 

отношение на собствеността или притежанието на преместваем обект от 

„Жилфонд“ – да, може би никой не се е сетил. Аз в момента Ви давам 

информация за това. Можете да се свържете с ликвидатора на дружеството и 

евентуално да проведете преговори за тези обекти, които са собственост на 

„Жилфонд“. Евентуално, ако биха Ви били необходими и отговарят на 

изискванията разбира се за осъществяване на Вашата дейност. Благодаря ви.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Колеги, други … 

 

Д-р НЕДЕЛЧЕВ 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Няма, предлагам в режим на гласуване.          

 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 

1110-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно раздел 

VII, чл. 2 от договор № Д 12-9200/29/16.01.2012 г. и по предложение от кмета 

на община Варна с изх. № РД13020067ВН/29.08.2013 г., Общински съвет – 

Варна прекратява възмездното право на ползване, учредено на „Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД, БУЛСТАТ 103564060, със седалище и адрес на 

управление гр. Варна, бул. „Мария Луйза” № 11, по отношение на имот – 

общинска собственост находящ се в гр.Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги 

Купов” № 37, представляващ помещение с площ 12 кв.м. и коридор с площ 

3,96 кв.м., находящо се в западната част на масивна едноетажна постройка с 

идентификатор 10135.5510.789.6 – предмет на АОС № 6683/29.12.2011г. 

1110-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение от кмета 

на община Варна с изх. № РД13020067ВН/29.08.2013г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене”, представлявано от д-р 

Ивелин Неделчев – Директор, създадено с Решение № 578-9 по протокол № 

10 от проведено заседание на Общински съвет – Варна на 26 и 27.07.2012г., 



част от недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна,  ул. 

„Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, представляващ помещение с площ 

12 кв.м. и коридор с площ 3,96 кв.м., находящо се в западната част на масивна 

едноетажна постройка с идентификатор 10135.5510.789.6 – предмет на АОС 

№ 6683/29.12.2011г. – за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 /Резултати от поименно явно гласуване: 

за –32, против –2, въздържали се –1, отсъстват –13/ 

 

1114-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и предложение от 

арх. Димитър Николов – вр.и.д. кмет на община Варна с № 

ОСИСД13001466ВН-011ВН/16.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие Кметът на община Варна да закупи за сумата от 200 /двеста/ лева, 

помещение с площ 38 кв.м., представляващо преместваем търговски обект, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка – пазар сп. Делфинариум” в полза на ОП 

„Комплекс за детско хранене” за разкриване на разливочен пункт в кв. 

„Чайка”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –32, против –2, въздържали се –1, отсъстват –13/ 

 

1115-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 

Богдан Караденчев – вр. и. д.  кмет на община Варна с № 

ОСИСД13002497ВН-002ВН/01.07.2013 г. дава съгласие кметът на община 

Варна да закупи за сумата от 6 000 /шест хиляди/ лева помещение с площ 15 

кв.м., представляващо преместваем търговски обект, находящ се в гр. Варна, 

ж.к. „Вл.Варненчик” в полза на ОП „Комплекс за детско хранене” за 

разкриване на разливочен пункт в ж.к. „Вл.Варненчик” и освобождава 

общинското предприятие от заплащане на такса за разполагане върху 

общинския терен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –32, против –2, въздържали се –1, отсъстват –13/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, във връзка със 

следващото решение, тъй като е много обемно предлагам да изчета само кои 

са детските заведения. За протокола казвам, че те са подробно описани в 

проектите за предложения, които са раздадени на всички – като площ, като 

идеални части където има, като актове за общинска собственост. Предлагам 

това. 



 

Иван ЛУКОВ 

Съгласни сме, да. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Трябва да гласуваме. 

 

Иван ЛУКОВ 

Така колеги, който е съгласен с така направеното предложение от 

председателя на ПК „Собственост и стопанство“, г-жа Софрониева, моля да 

гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС във 

връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 

община Варна с № ОМДС13000411ВН-003ВН/02.09.2013 г., Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно за управление 

имоти – публична общинска собственост, както следва:   

 1. ЦДГ 1 „Светулка” - филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фр. 

Ж. Кюри”, представляващ ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ; 

2.  ЦДГ № 4 „Теменужка” – филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон І” № 14; 

3. ЦДГ № 5 „Слънчо” - филиал, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. 

Варненчик” бл. 27, ет. 1; 

4. ЦДГ № 7 „Изворче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Хан Кубрат” № 40; 

5. ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин” – филиал, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Княз Дондуков” № 31; 

6. ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова” - филиал, находящ се на ул. 

„Кишинев” № 11; 

7. ЦДГ № 18 „Морски свят”, находяща се в гр. Варна, ул. „Народни 

будители” № 8; 

8. ЦДГ № 42 „Мир”, находяща се в гр. Варна, ул. „Никола 

Михайловски” № 6; 

9. ОДЗ  № 10  „Приказка” – филиали, находящи се в ж.к „Вл. 

Варненчик”, бл. 209 и 210; 

10. ЦДГ № 40 „Щастливо детство”, находяща се в гр. Варна, ул. 

„Барутен погреб”, бл. 6, ет. 1; 

11. ЦДГ „Зорница”, находяща се в с. Звездица; 



12. ЦДГ „Ран Босилек”, находяща се в с. Константиново; 

13. ЛДГ № 20 „Бриз” находяща се в гр. Варна,  м. „Салтанат”. 

Общински съвет -  Варна възлага на кмета на община Варна издаването 

на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление на детските 

градини за срок до 10 (десет) години, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 

1111-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС   

във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 

кмета на община Варна с № ОМДС13000411ВН-003ВН/02.09.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно 

за управление имоти – публична общинска собственост, както следва:   

 1. ЦДГ 1 „Светулка”-филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фр. Ж. 

Кюри”, представляващ ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ: застроена площ - 106,57 

кв.м, 1.35% ид.части от общите части и правото на строеж. Разположена е на 

втори етаж от 6-етажна сграда – ЖСК „Алупка” и се състои от три стаи, 

умивалня, сервизни помещения, коридор и два балкона. Изба със светла площ 

16,62 кв.м., предмет на АОС № 2022/15.02.2001  г. в полза на ЦДГ 1 

„Светулка”. 

2.  ЦДГ № 4 „Теменужка” – филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон І” № 14, подрайон: 7, кв. 94, УПИ: V-146, представляващ ЗЕМЯ И 

СГРАДА: 

- ЗЕМЯ – ПИ 10135.1506.444 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 

петстотин и шест. четиристотин четиридесет и четири) с площ 487.00 

(четиристотин осемдесет и седем) кв. м. 

- СГРАДА  с идентификатор 10135.1506.444.3 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин четиридесет и четири 

. три) със застроена площ  220.00 (двеста и двадесет) кв.м.; Състои се от: - 

сутерен -  236 (двеста тридесет и шест) кв.м., І - ви /първи/ етаж – 220 (двеста 

и двадесет) кв.м.; ІІ-ри /втори/ етаж – 238 (двеста тридесет и осем) кв.м.; ІІІ-

ти /трети/ етаж – 238 (двеста тридесет и осем) кв.м.; ІV-ти /четвърти/ етаж - 

208 (двеста и осем) кв.м., от  които покрив - тераса 147 (сто четиридесет и 

седем) кв.м.- предмет на  АОС № 6376/18.04.2011 г. в полза на  ЦДГ № 4 

„Теменужка”. 



3. ЦДГ № 5 „Слънчо” - филиал, находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. 

Варненчик” бл. 27, ет. 1, представляващ  детска занималня със застроена 

площ 134 кв.м., разположена на първия етаж. Състои се от три стаи, коридор 

и сервизни помещения – предмет на АОС № 743/30.06.1998 г. и филиал, 

находящ се гр. Варна, бул. „Вл.Варненчик” бл. 28, представляващ: занималня 

- разположена  в подблоковото пространство в секция „А” на жил. блок № 28 

бул.”Вл.Варненчик”, с вход от улица „Поп Харитон”, със застроена площ 134 

/сто тридесет и четири/ кв.м. и 2.22 /две цяло двадесет и два/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на строеж, състояща се от занималня, 

спалня, умивалня с два броя санитарни възела, гардеробна, стерилизатор, 

учителска стая, офис, коридори, предмет на  АОС № 2861/29.01.2004 г. в 

полза на  ЦДГ № 5 „Слънчо”. 

4. ЦДГ № 7 „Изворче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Хан Кубрат” № 40,  

състоящ се от сграда и земя: 

Сграда на два етажа със застроена площ  432 кв.м., състояща се от 

четири спални, канцелария, лекарски кабинет, методичен кабинет, дирекция, 

осем офиса, кухня, перално - помещение, два склада, сервизни помещения, 

коридори и земя с площ 4 320 кв.м.- предмет на АОС № 2862/13.03.2004 г. в 

полза на ЦДГ № 7 „Изворче”. 

5. ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин” – филиал, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Княз Дондуков” № 31, представляващ сграда и земя: 

    - сграда  на два етажа, сутерен и таван със застроена площ 171 кв.м.; 

сутерен – състоящ се от коридори и 8 бр. помещения; І-ви етаж – състои се от 

входно стълбище, коридор, 6 бр. стаи, тоалет - баня и детска умивалня с 

тоалет; ІІ-ри етаж – състои се от коридор, 6 бр. стаи, детска умивалня и 

тоалет; таван представляващ склад. 

   - дворно място с площ 409 кв.м., предмет на  АОС № 4252/14.03.2007 

г. в полза на  ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин”. 

6. ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова”- филиал, находящ се на ул. 

„Кишинев” № 11, подрайон 27, кв. 24, ПИ 312, представляващ: 

- масивна двуетажна сграда със застроена площ 115,20 кв.м, състояща 

се от 4 изби с коридор; І-ви етаж – 4 стаи, баня, тоалет; ІІ-ри етаж – 4 стаи, 

баня ,тоалет; 3-ри тавански помещения; 

 - масивна постройка – котелно със застроена площ 43 кв.м.; 

 - масивна постройка – склад със застроена площ 9,5 кв.м. - предмет на  

АОС № 4148/14.03.2007 г. в полза на  ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова”- 

филиал. 

7. ЦДГ № 18 „Морски свят”, находяща се в гр. Варна, ул. „Народни 

будители” № 8, подрайон: 27, кв. 6, представляващ, земя и сгради: 

Земя – поземлен имот с идентификатор 10135.5502.559 с площ 4 199 

кв.м.; 



Сграда с идентификатор 10135.5502.559.2 със застроена площ 624 кв.м. 

(два етажа и сутерен) - предмет на  АОС № 6003/20.04.2010 г. в полза на  ЦДГ 

№ 18 „Морски свят”. 

8. ЦДГ № 42 „Мир”, находяща се в гр. Варна, ул. „Никола 

Михайловски” № 6, ПИ № 12, кв. 16, представляващ сгради и земя: 

Сграда, състояща се от два етажа, полуподземен етаж със застроена 

площ 170 кв.м. 

Земя с площ 415 кв.м. – предмет на АОС № 2468/20.12.2002 г. и 

филиали находящи се съответно: 

-  ул. „Тодор Икономов” № 26, бл. 6, ет. 1, представляващ детска 

занималня, състояща се от столова, съблекалня, умивалня, офис, склад, 

тоалет, коридор, тераса със застроена площ 99,21 кв.м – предмет на АОС № 

2534/28.12.2002 г. 

- ул. „Тодор Икономов” № 36, ет. 1, представляващ детска занималня, 

разположена на първия етаж на 12 - етажен жилищен блок, състояща се от 

коридор, гардеробно помещение, занималня - дневни сервизни помещения, 

склад и балкон със застроена площ 110,41 кв.м – предмет на  АОС № 

2056/16.07.2001 г.; 

- бул. „Княз Борис І” № 109, бл. 4, представляващ детска занималня, 

разположена на първия етаж на 16 - етажен жилищен блок, състояща се от 

занималня - спалня, гардеробно помещение, офис, коридор, предверие с две 

клозетни клетки със застроена площ 121 кв.м. – предмет на АОС № 

2024/20.04.2001 г. в полза на  ЦДГ № 42 „Мир”. 

9. ОДЗ  № 10  „Приказка” – филиали, находящи се: 

- ж.к „Вл.Варненчик”, бл. 209, вх. 3, ет. 1, представляващ помещение 

със застроена площ 91,16 кв.м., състоящо се от три стаи, кухня, килер, 

коридор, баня, тоалет и два балкона, заедно с избено помещение с площ 7,68 

кв.м. – предмет на АОС № 3164/24.08.2004 г.; 

- ж.к „Вл.Варненчик”, бл. 210, вх. 3,  представляващ  помещение, 

складове, санитарен възел в подблоково пространство на 9 - етаж жилищен 

блок със застроена площ 210,35 кв.м. – предмет на АОС № 36/10.01.1997 г. в 

полза на  ОДЗ  № 10 „Приказка”. 

10. ЦДГ „ № 40 „Щастливо детство”, находяща се в гр. Варна, ул. 

„Барутен погреб”, бл. 6, ет. 1, представляващ 1 - ви етаж от жилищна сграда 

ПИ № 4 със застроена площ 942 кв.м.; сутерен със застроена площ 648 кв.м. – 

предмет на АОС № 7447/19.06.2013 г. в полза на ЦДГ „ № 40 „Щастливо 

детство”. 

11. ЦДГ „Зорница”, находяща се в с. Звездица, кв. 9, ПИ 363, 

представляващ сграда - детска градина, състояща се от предверие, 

съблекалня, трапезария, спално помещение, физкултурен салон и кухненски 

блок със застроена площ 235 кв.м; сграда – предверие и две стаи, 3 складови 



помещения със обща застроена площ 115 кв.м. и земя с площ 6 479 кв.м. – 

предмет на АОС № 4239/19.03.2007 г. в полза на  ЦДГ „Зорница”. 

12. ЦДГ „Ран Босилек”, находяща се в с. Константиново, кв. 57, 

представляващ едноетажна - сграда детска градина, състояща се от спалня, 2 

занимални, 2 канцеларии, коридор, кухненски офис, 2 санитарни възела със 

застроена площ 240 кв.м. и пристройка с площ 90 кв.м. – предмет на АОС № 

4260/19.03.2007 г. в полза на  ЦДГ „Ран Босилек”. 

13. ЛДГ № 20 „Бриз” находяща се в гр. Варна,  м. „Салтанат” № 81,  

представляваща земя и сгради: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.536.1028 с площ 7 852 кв.м; 

- сграда  с идентификатор 10135.536.1028.1 със застроена площ 171 

кв.м. – предмет на АОС № 6819/27.02.2012 г. в полза на  ЛДГ № 20 „Бриз”. 

Общински съвет -  Варна възлага на кмета на община Варна издаването 

на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление на детските 

градини за срок до 10 (десет) години, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –39, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 

 

Г-жа Валентина СОФРОНИЕВА чете т.13 от проектите за решения 

на ПК „Собственост и стопанство”, както следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 

8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на Христо Бозов – вр.и.д. кмет на община 

Варна с № РД13009721ВН-002ВН/31.05.2013 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.: 

  Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 

предвидени за учредяване на ограничени вещи права” в т.3.3„Учредяване на 

безвъзмездно право на ползване” върху имот-публична общинска 

собственост, както следва: 

-  м. Звездица, КП „Варна-езерото”, представляващ: триетажна сграда-

стационар със застроена площ 160,5 кв.м., състояща се от: І-ви етаж – фоайе, 

коридор, склад, санитарен пропуск, манипулационна, 3 болнични стаи, 

кабинет, 2 тоалета, баня; ІІ-ри етаж – фоайе, коридор, манипулационна, 4 

болнични стаи,3 кабинета,2 тоалета, баня; ІІІ-ти етаж – фоайе, коридор, 

манипулационна, 6 болнични стаи, кабинет,2 тоалета, баня; сутерен-

кухненски блок-столова за болни, столова за персонала, умивалня за 

персонала, умивалня за болни, разливочна, 3 бр.  санитарни възела, котелно,2 

бр. склада, коридор, склад за мръсно бельо.Дървена барака на бетонова 

основа със застроена площ 30,70 кв.м., предмет на АОС № 1899/10.10.2000 г.; 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС 

във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Христо 

Бозов – вр.и.д. кмет на община Варна с № РД13009721ВН-002ВН/31.05.2013 

г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна” ЕООД, БУЛСТАТ 000090147, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, ул. „Мануш войвода” № 11 а, представлявано от 

Станимир Димитров Киряков,  върху имот – публична общинска собственост, 

находящ се в м. Звездица, КП „Варна-езерото”, представляващ: триетажна 

сграда-стационар със застроена площ 160,5 кв.м., състояща се от: І-ви етаж – 

фоайе, коридор, склад, санитарен пропуск, манипулационна, 3 болнични стаи, 

кабинет, 2 тоалета, баня; ІІ-ри етаж – фоайе, коридор, манипулационна, 4 

болнични стаи, 3 кабинета, 2 тоалета, баня; ІІІ-ти етаж – фоайе, коридор, 

манипулационна, 6 болнични стаи, кабинет,2 тоалета, баня; сутерен-

кухненски блок-столова за болни, столова за персонала, умивалня за 

персонала, умивалня за болни, разливочна, 3 бр. санитарни възела, котелно,2 

бр. склада, коридор, коридор, склад за мръсно бельо.Дървена барака на 

бетонова основа със застроена площ 30,70 кв.м.. – предмет на АОС № 

1899/10.10.2000 г. за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, издаването на заповед и 

сключването на договор с Управителя на „Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД 
за безвъзмездно право на ползване върху горе описания имот. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, необходими са 34 гласа, режим 

на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 

1116-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на Христо Бозов – вр.и.д. 

кмет на община Варна с № РД13009721ВН-002ВН/31.05.2013 г., Общински 

съвет – Варна приема следното изменение в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.: 

  Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 

предвидени за учредяване на ограничени вещи права” в т.3.3„Учредяване на 



безвъзмездно право на ползване” върху имот-публична общинска 

собственост, както следва: 

-  м. Звездица, КП „Варна-езерото”, представляващ: триетажна сграда-

стационар със застроена площ 160,5 кв.м., състояща се от: І-ви етаж – фоайе, 

коридор, склад, санитарен пропуск, манипулационна, 3 болнични стаи, 

кабинет, 2 тоалета, баня; ІІ-ри етаж – фоайе, коридор, манипулационна, 4 

болнични стаи,3 кабинета,2 тоалета, баня; ІІІ-ти етаж – фоайе, коридор, 

манипулационна, 6 болнични стаи, кабинет,2 тоалета, баня; сутерен-

кухненски блок-столова за болни, столова за персонала, умивалня за 

персонала, умивалня за болни, разливочна, 3 бр.  санитарни възела, котелно,2 

бр. склада, коридор, склад за мръсно бельо.Дървена барака на бетонова 

основа със застроена площ 30,70 кв.м., предмет на АОС № 1899/10.10.2000 г.; 

1116-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и ал. 

5 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 

Христо Бозов – вр.и.д. кмет на община Варна с № РД13009721ВН-

002ВН/31.05.2013 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право 

на ползване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, БУЛСТАТ 000090147, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мануш войвода” № 11 а, 

представлявано от Станимир Димитров Киряков,  върху имот – публична 

общинска собственост, находящ се в м. Звездица, КП „Варна-езерото”, 

представляващ: триетажна сграда-стационар със застроена площ 160,5 кв.м., 

състояща се от: І-ви етаж – фоайе, коридор, склад, санитарен пропуск, 

манипулационна, 3 болнични стаи, кабинет, 2 тоалета, баня; ІІ-ри етаж – 

фоайе, коридор, манипулационна, 4 болнични стаи, 3 кабинета, 2 тоалета, 

баня; ІІІ-ти етаж – фоайе, коридор, манипулационна, 6 болнични стаи, 

кабинет,2 тоалета, баня; сутерен-кухненски блок-столова за болни, столова за 

персонала, умивалня за персонала, умивалня за болни, разливочна, 3 бр. 

санитарни възела, котелно,2 бр. склада, коридор, коридор, склад за мръсно 

бельо.Дървена барака на бетонова основа със застроена площ 30,70 кв.м.. – 

предмет на АОС № 1899/10.10.2000 г. за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, издаването на заповед и 

сключването на договор с Управителя на „Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД 
за безвъзмездно право на ползване върху горе описания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –41, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 

 



Валентина СОФРОНИЕВА 

Точка 9 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС и по 

предложение на кмета на община Варна с № РД13020603ВН/09.09.2013 г., 

Общински съвет – Варна определя да бъдат задължително застраховани 

имоти, изброени в Приложение към настоящото решение. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, режим на гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 

 

1112-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС 

и по предложение на кмета на община Варна с № РД13020603ВН/09.09.2013 

г., Общински съвет – Варна определя да бъдат задължително застраховани 

имоти, изброени в Приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Точка 10 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС и по 

предложение на кмета на община Варна с № РД13020602ВН/09.09.2013 г., 

Общински съвет – Варна определя да бъдат задължително застраховани 

имоти – частна общинска собственост, изброени в Приложение към 

настоящото решение. 
 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, режим на гласуване колеги.  

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

1113-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС 

и по предложение на кмета на община Варна с № РД13020602ВН/09.09.2013 

г., Общински съвет – Варна определя да бъдат задължително застраховани 

имоти – частна общинска собственост, изброени в Приложение към 

настоящото решение. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 



 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по предложение на кмета 

на община Варна с № РД13018500ВН-001ВН/10.09.2013 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за участие на община Варна, чрез ОП „Зоопарк- 

Спасителен център”-Варна за учредяването на организация на зоопарковете в 

България. Определя за представител и възлага на управителя на ОП „Зоопарк- 

Спасителен център”-Варна да вземе всички необходими решения и да 

подписва всички необходими документи, по собствена преценка, свързани с 

участието на зоологическа градина-гр.Варна при учредяването на 

организацията на зоопарковете в България. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1117-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с № РД13018500ВН-001ВН/10.09.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за участие на община Варна, чрез ОП 

„Зоопарк- Спасителен център”-Варна за учредяването на организация на 

зоопарковете в България. Определя за представител и възлага на управителя 

на ОП „Зоопарк- Спасителен център”-Варна да вземе всички необходими 

решения и да подписва всички необходими документи, по собствена 

преценка, свързани с участието на зоологическа градина-гр.Варна при 

учредяването на организацията на зоопарковете в България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

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

одобрява типово Споразумение между общинските детски заведения /ЦДГ, 

ОДЗ,ЛДГ/ на територията на община Варна и „Ученическо и столово хранене” 

ЕАД, представлявано от прокуриста Петър Кадънков за извършване на 

плащанията за действително извършени услуги по осъществяване на храненето 

на децата в детските заведения, съгласно приложение. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 

1118-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна одобрява типово Споразумение между общинските детски заведения 

/ЦДГ, ОДЗ,ЛДГ/ на територията на община Варна и „Ученическо и столово 

хранене” ЕАД, представлявано от прокуриста Петър Кадънков за извършване 

на плащанията за действително извършени услуги по осъществяване на 

храненето на децата в детските заведения, съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

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

възлага на кмета на община Варна изработването на Концепция за 

оптимизация на материалната база, предоставена за управление на училищата 

на територията на община Варна, при срокове, както следва: 

- в срок до 01.11.2013г. – за ОУ „Захари Стоянов” и МГ „Д-р Петър 

Берон”; 

- в срок до 01.12.2013г. – за всички останали училища на територията на 

община Варна. 

Възлага на кмета на община Варна предприемането на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Г-н Джагаров. 

 

Николай ДЖАГАРОВ 

В началото на заседанието на общинския съвет беше съобщено, че под 

давлението на инспектората по образование между двете училища има 

подписано споразумение. Какво ще изменим ние или какво решение ще 

вземем, което ще бъде .. Разбирате ли? Ние не можем да вземем решение 

друго освен това, което е заложено в закона. След като те са принудени да се 

съобразяват със закона и са подписали едно такова споразумение за 

собствеността, каква е нашата роля като решение на общинския съвет, който 

ние можем да наложим на ръководствата на двете училища.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Искам само да отговоря на колегата Джагаров, че този въпрос беше 

разискван на комисията по „Собственост“ и всъщност това е предложение и 

на общинските съветници, които бяха в комисията. Да се изработи такава 



концепция, да се види могат ли едни училища да бъдат преместени нали. И 

това е една специфична работа, която трябва да се извърши и да се даде като 

предложение от кмета. Всъщност това са наши предложения на комисия. 

 

Николай ДЖАГАРОВ 

Правилно, аз присъствах на тази комисия и ако си спомняте съобщих 

тогава на членовете на двете комисии „Собственост и стопанство“ и „Наука и 

образование“, че такава концепция има разработена още от предния мандат. 

Общинския съвет е приел стратегия за развитие на средното образование, 

предучилищното и средното образование в град Варна. Т.е. идеите и 

възможностите за оптимизация на училищната мрежа, за управление на тази 

училищна мрежа сме ги приемали на предния състав на общинския съвет. 

Какво ново, аз искам да попитам, може да предложи кмета. И имайте предвид 

тази концепция, която аз я съобщих и сега пак я съобщавам, беше приета 

някъде след половингодишно обсъждане между директорите на училищата, 

инспектората по образование, общинския съвет. Ние сега какво правим? 

Преразглеждаме тези решения или нали говорим ние, че трябва да има 

приемственост между единия състав на общинския съвет и следващия, за да 

бъдем в една и съща посока. Конфликта, който се получи между тези две 

училища не би трябвало да измени тази наша концепция, която е приета 

консенсусно. За това аз ви предлагам такова едно решение да не го гласуваме.  

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Славов. 

 

Славчо СЛАВОВ   

Извинявайте колега Джагаров. Става въпрос, че за учебния процес тя 

отпадна точката от дневния ред, където имаше съгласуване с регионалния 

инспекторат по образование. Тука става въпрос за материалната база, за 

актуализация конкретно за Математическа и „Захари Стоянов“, във връзка с, 

свързано с материалната база, а що се касае до актуализацията наистина тази 

концепция, която беше приета преди няколко години – тя просто в тази си 

част ще бъде актуализирана, актуализирана и за цялата учебна база, учебния 

процес касае въпроса община Варна и общинските училища. Така че ние 

искаме да актуализираме това, което е направено. Благодаря за вниманието.  

 

Иван ЛУКОВ 

Няма други мнения и съображения, в режим на гласуване сме колеги.  

    

Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



 

1119-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна възлага на кмета на община Варна изработването на Концепция за 

оптимизация на материалната база, предоставена за управление на училищата 

на територията на община Варна, при срокове, както следва: 

- в срок до 01.11.2013г. – за ОУ „Захари Стоянов” и МГ „Д-р Петър 

Берон”; 

- в срок до 01.12.2013г. – за всички останали училища на територията на 

община Варна. 

Възлага на кмета на община Варна предприемането на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/за –38, против –1, въздържали се –0/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от ТЗ, 

Общински съвет – Варна в качеството си на едноличен собственик на 

капитала на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ продължава срока за 

ликвидация на дружеството до 6 /шест/ месеца, считано от 25.09.2013 г. – 

датата на изтичане на срока на ликвидация, определен с решение на 

Общински съвет – Варна № 1006 от 18.07.2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Г-н Тодоров. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Извинявайте, малко се разсеях, но т. 6 отпадна от дневния ред, а т. 5 е в 

дневния ред. Освобождаване на „Жилфонд“ от задължението за дивидент, 

тази ли точка докладвахте?  

 

 

Иван ЛУКОВ 

Не, тя е в точка „Финанси“ … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Те отпаднаха и двете от „Финанси“.  

 

Иван ЛУКОВ 

Това е в точка „Финанси“ и двете точки отпаднаха.  

 

 

 



Миглен ТОДОРОВ 

Добре. Коя точка докладвате, г-жо Софрониева? Моля да ме извините.   

  

Валентина СОФРОНИЕВА 

В „Собственост“ точката. .. А ние я вкарахме .. Не, не, не. Ние я 

вкарахме допълнително в дневния ред, когато се приемаше дневния ред.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

Моля да ме извините … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Няма нищо. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Изчетете отново точката моля Ви, която докладвахте.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Моля? 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Да изчетете отново предложението, което докладвате.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 от ТЗ, Общински 

съвет – Варна в качеството му на едноличен собственик на капитала на 

„Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, продължава срока за ликвидация на 

дружеството до 6 /шест/ месеца, считано от от 25.09.2013 г. – датата на 

изтичане на срока за ликвидация, определен с решение на Общински съвет-

Варна №1006-5/21/17, 18.07.2013 г. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Много благодаря и моля колегите да бъда извинен. Няма да повторя 

изказването си, което направих за „Паркинги и гаражи“. Мисля, че всички го 

чуха. Благодаря и отново моля за извинение.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги … 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Режим на гласуване. 

 



Иван ЛУКОВ 

В режим на гласуване. .. Гласуваме в момента, в режим на гласуване 

сме. .. В режим на гласуване сме. .. Заповядайте.    

  

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

1120-7. На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна в качеството му на едноличен собственик на 

капитала на „Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, продължава срока за 

ликвидация на дружеството до 6 /шест/ месеца, считано от от 25.09.2013 г. – 

датата на изтичане на срока за ликвидация, определен с решение на 

Общински съвет-Варна №1006-5/21/17, 18.07.2013 г. 

/за –36, против –1, въздържали се –1, отсъстват-10/ 

 

Г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Правя предложение да направим обедна почивка.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги предлагам, по предложение всъщност, но да бъде не повече от 

един час обедната почивка, за да можем в рамките на днешния ден да 

приключим. Т.е. в 13:30 ч. ще ви помоля за точност. 13:30 ч. да продължим 

заседанието. Благодаря ви.   



Следобедно заседание – начало от 13.30 ч. 

 

 

Присъстват 46 общински съветника, отсъства: 

Петър Димитров Тодоров 

Пламен Начков Печев 

 

Иван ЛУКОВ 

Да направим едно пробно гласуване, за да видим кой от колегите 

таблета му не е активиран, за да може да бъде отстранено и да продължим 

напред. Пуснато е пробното гласуване. Има таблети, които тук не се 

включиха за гласуването, ще ви помоля да ги ..  

Имаме вече 30 таблета, които са активирани, имаме 34 подписа, 

предполагам че в процеса на работата ще бъдат включени и останалите. 

Продължаваме следобедното заседание на Двадесет и третото заседание 

на сесията със следващата точка, която е осма.  

 

 

 

 

 



VIII. 

 

По точка осма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 

(1) – увеличаване числеността на персонала на „Домашен социален 

патронаж”. 

(2) – структуриране на Дирекция „Канцелария на Общински съвет”. 

(3) – увеличава общата численост на персонала на район „Младост”, 

район „Одесос” и район „Аспарухово”. 

 

Докл.: Николай Стоянов – Председател  

 ВрК „СОА“ 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-н Стоянов.  

 

Николай СТОЯНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на вашето внимание има 

дневен ред с три дневни точки. Първа точка: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Богдан 

Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № РД 13014035ВН-

003ВН/25.06.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване 

щата на „Домашен социален патронаж” – второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити към функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, дейност 524 с 4 /четири/ щатни бройки местна дейност, както следва: 

- „шофьор” – код по НКПД 83222002 – 1 /една/ щатна бройка; 

- „санитар” -  – код по НКПД 53221001– 1 /една/ щатна бройка; 

- „разнос на храна” - код по НКПД 53221004 – 2 /две/ щатни бройки. 
 

Имате думата. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.    

 

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

отсъстващи – 18, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 



Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1121-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № РД 

13014035ВН-003ВН/25.06.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

увеличаване щата на „Домашен социален патронаж” – второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити към функция V „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”, дейност 524 с 4 /четири/ щатни бройки местна 

дейност, както следва: 

- „шофьор” – код по НКПД 83222002 – 1 /една/ щатна бройка; 

- „санитар” -  – код по НКПД 53221001– 1 /една/ щатна бройка; 

- „разнос на храна” - код по НКПД 53221004 – 2 /две/ щатни бройки. 

/за –30, против –0, въздържали се –0/ 

 

Николай СТОЯНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 

на Община Варна с изх.№ РД13021287ВН/17.09.2013 г., Общински съвет – 

Варна одобрява промени в структура и общата численост на общинската 

администрация, както следва: 

 - Създава дирекция „Канцелария на общински съвет” с обща 

численост 15/петнадесет/ щатни бройки, считано от 01.11.2013 г. 

Дейността на новосъздадената дирекция да се обезпечи с: 

- 9 /девет/ щатни бройки от съществуващия отдел „Канцелария на 

общински съвет”;  

- 6 /шест/ щатни бройки - от увеличаване числеността на дейност 122 

„Общинска администрация” – дофинансиране. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Г-н Недков. 

 

Николай НЕДКОВ 

До колкото ми е известно в новите щатни бройки са предвидени и 

съответните за юристи, а до колкото знам в момента съществуват такива 

бройки, които обаче не са по щатна бройка, а са юристи, които са спечелили 

въз основа на конкурс съответните граждански договори. Така че моят въпрос 

е какво ще бъде положението на юристите, които работят в момента за 

Общински съвет? 

 

 

 



Николай СТОЯНОВ 

При всички положения всички, които са в момента съществуващи 

бройки към Общински съвет – Варна ще действат. Има отдел, който се 

занимава с администрацията и общинската .. Има хора, които се занимават с 

юридическа дейност, те са тези които ще вземат бройки в тези бройки, които 

са създадени тука към Общински съвет – Варна.  

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, колегата Недков зададе въпрос, който звучи 

така – ние гласуваме тези бройки и както аз следвам юридическата логика, 

след изтичане на договора по обществената поръчка на юристите, които си 

работят или преди това се прави конкурс и се заемат тези бройки от тези хора, 

които спечелят конкурса. Така разбирам аз това гласуване, нещата.  

 

Иван ЛУКОВ 

То е точно така.  

 

Янко СТАНЕВ 

Значи нека да го кажем просто, за да е ясно при взимането на 

решението, че то влиза е действие автоматически за юридическата част 

тогава, когато се прекрати договора за обществена поръчка. Изтичане на 

срока на договора за обществената поръчка и още нещо, ако ни се появи 

необходимост от още юристи, тъй като обема може да се увеличава, тогава 

ние нали си взимаме съответните решения за отпушване на този или онзи 

процес. Но в случая така го говорихме и на съвет, и на комисия. Просто 

нямаме го изписано в това, но това е истинската позиция. Както и за бройката 

„директор“ нали, но бройката „директор“ според мен е необходима да влезе 

веднага на база на икономиите в бюджета на общинския съвет, за да може тя 

да участва в работата на администрацията и да носи повече информация по 

вертикалата и хоризонталата. Благодаря.  

 

Николай НЕДКОВ 

Въпросът ми беше свързан със следното, тъй като за юристите е малко 

по-особено, тъй като може той да има адвокатски права и да кандидатства за 

тази бройка и да е спечелил конкурса, а в случая не трябва тия хора да ги 

принуждаваме да губят адвокатските си права, за да стъпят на съответната 

щатна бройка. Затова предлагам да се допълни решението, че тези щатни 

бройки ще бъдат съответно за юристите ще останат непопълнени до момента 



на изтичане на срока, за който те са спечелили съответния конкурс. Това е 

само.  

 

Иван ЛУКОВ 

Само да допълня г-н Недков, ако го направим така влизаме ли в една 

друга хипотеза, ако примерно има клауза в договора кога да бъде прекратен и 

ние да не можем да го прекратим, защото сме взели решение, че трябва да 

изчакаме неговия срок да изтече. Във всеки един договор има клауза кога 

може да бъде прекратен, кога да изтече, това е съвсем различно, така че ние, 

моето предложение което беше – сега съществуващите юристи на гражданки 

договор си остават, работят си, но те са крайно недостатъчни в предвид обема 

работа, която има да се извършва в общинския съвет.  

 

Николай СТОЯНОВ 

Старите остават, ако се наложи за нови с конкурс ще бъдат 

назначавани. 

 

Иван ЛУКОВ 

Това е цялата идея, да. И то предвид наистина огромната работа, която 

има да се извършва по отношение на делата. Аз съм се постарал и съм 

извадил справка колко дела са водени, колко дела имаме като цяло, имам 

предвид от началото на годината до сега. Пада се на един от сега работещите 

юристи, се падат .. Сега точната цифра не мога да я цитирам наизуст, но са 

доста дела. Така че има какво да работят. .. Имат договор. Не, имат договор. .. 

Да. .. Те са извън щата, те си имат договори, това им гарантира, договора им 

гарантира че те са си на работа. .. Закона за задълженията и договорите, да.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

Г-н председател, един въпрос в тази връзка може ли? 

 

Иван ЛУКОВ 

Да.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

А и може би е към адвокат – довереника, който е тук към момента. В 

случая тази дирекция ще бъде към община Варна, т.е. всички служители ще 

бъдат с работодател кмета на общината. Добре, че са малко делата от кмета на 

община Варна срещу решения на Общински съвет, но как ще се осъществява 

процесуалното представителство на Общински съвет по такова дело? Т.е. ако 

останат само юристите назначени в тази дирекция те могат ли да се явят в 



едно съдебно производство образувано по жалба на кмета срещу решение на 

Общински съвет?  

 

Иван ЛУКОВ 

Тези юристи не могат да се явят и затова тези, които в момента са на 

договор … 

 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря за отговора, мисля че тази дискусия до сега беше … 

 

Деяна СТЕФАНОВА 

С граждански договори сме трима адвокати, въз основа на проведена 

процедура по ЗОП. Предложението е за създаване на отдел административно 

– правен с четири щатни бройки, като по същество не е уточнено по 

предложението на кмета, че се касае за юрисконсулти. Четири щатни бройки, 

административно – правен отдел. Не означава, че са четири юрисконсулта. .. 

Така е. От друга страна в годините правното обслужване на Общински съвет 

се е наложило да бъде от адвокат – довереници, така е заложено в правилника 

и има съществуваща дирекция „ПНО“ към кмета на община Варна. Когато 

един юрист е на трудов договор с работодателя си, няма как срещу кмета да 

се яви по дела за оспорване на решения на общинския съвет.   

   

Миглен ТОДОРОВ 

Юристи, но все пак юрисконсулти на Общински съвет, т.е. аз мисля че 

идеята на това предложение и логиката е, че те ще явяват по дела на 

Общински съвет – не просто трябва да имат образователно - 

квалификационна степен „юрист“. Т.е. тези длъжности са за юрисконсулти на 

Общински съвет. Повдигнах въпроса, за да чуя този отговор, а именно който 

даде председателя на Общински съвет, т.е. адвокат – довереници трябва да 

има към Общински съвет, поради простата причина, която посочих преди 

малко. 

 

Иван ЛУКОВ 

Абсолютно. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Така че тези юрисконсулти са си юрисконсулти, и няма пречка те да се 

явяват, не че изискването е юридическо образование за заемане на 

длъжността, нали така. 

 



Иван ЛУКОВ 

Но те и сега .. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Защото в противен случай аз не виждам защо … 

 

Иван ЛУКОВ 

Ако има назначен нов с конкурс и т.н., той ще се явява по делата които 

общинския съвет води в съда заедно с тях. Т.е. ще се разтовари малко и 

тяхната работа.  

 

Миглен ТОДОРОВ 

Точно така е – исках да кажа, че няма как да отпаднат адвокат – 

доверениците. 

 

Иван ЛУКОВ 

Няма как, разбира се. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Процедурно предложение да прекратим дебатите и да гласуваме 

предложението.  

 

Иван ЛУКОВ 

Да.  

 

Николай СТОЯНОВ 

Няма как да отпадне. 

 

Иван ЛУКОВ 

Няма как да отпадне, правилно. Добре колеги, има и предложение за 

прекратяване на дебатите, в режим на гласуване.           

 

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

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

1122-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с изх.№ РД13021287ВН/17.09.2013 г., Общински 

съвет – Варна одобрява промени в структура и общата численост на 

общинската администрация, както следва: 

 - Създава дирекция „Канцелария на общински съвет” с обща 

численост 15/петнадесет/ щатни бройки, считано от 01.11.2013 г. 



Дейността на новосъздадената дирекция да се обезпечи с: 

- 9 /девет/ щатни бройки от съществуващия отдел „Канцелария на 

общински съвет”;  

- 6 /шест/ щатни бройки - от увеличаване числеността на дейност 122 

„Общинска администрация” – дофинансиране. 

/за –34, против –0, въздържали се –0/ 

 

Николай СТОЯНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 52 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 

на Община Варна с изх.№ РД13021288ВН/17.09.2013 г., Общински съвет – 

Варна одобрява промени в общата численост и структура на общинската 

администрация на районите „Одесос”, „Младост” и „Аспарухово” при 

Община Варна, като увеличава числеността  на дейност 122 „Общинска 

администрация” – държавна дейност на съответните администрации с по 

1/една/ щатна бройка, определена за длъжността „Заместник кмет на район”, 

считано от 01.10.2013 г. 

Необходимите средства да бъдат за сметка на Бюджет 2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване колеги.         

 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 

1123-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 52 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх.№ РД13021288ВН/17.09.2013 г., Общински 

съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 

общинската администрация на районите „Одесос”, „Младост” и 

„Аспарухово” при Община Варна, като увеличава числеността  на дейност 

122 „Общинска администрация” – държавна дейност на съответните 

администрации с по 1/една/ щатна бройка, определена за длъжността 

„Заместник кмет на район”, считано от 01.10.2013 г. 

Необходимите средства да бъдат за сметка на Бюджет 2013 г. 

/за –33, против –0, въздържали се –2/ 

 

Николай СТОЯНОВ 

Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря на г-н Стоянов. Следваща точка.  



IX. 

 

По точка девета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – одобряване и приемане на Общинския план за развитие на община 

Варна за периода 2014 - 2020 г. 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на  

ПК „ЕВМС“ 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-н Георгиев. 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Уважаеми г-н председател: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона за 

регионалното развитие и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 

РД13020780ВН/11.09.2013 г., Общински съвет – Варна, приема Общински 

план за развитие на община Варна за периода 2014-2020 година. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1124-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от 

Закона за регионалното развитие и по предложение на кмета на община 

Варна с изх. № РД13020780ВН/11.09.2013 г., Общински съвет – Варна, 

приема Общински план за развитие на община Варна за периода 2014-

2020 година. 

/за –33, против –0, въздържали се –0/ 

 

 



Николай ГЕОРГИЕВ 

Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря и аз. Следваща точка.  



X. 

 

По точка десета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Правна 

комисия” относно: 

(1) – приемане на „Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”. 

 

Докл.: Юлияна Боева – Председател на  

ПК “Правна комисия” 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-жа Боева.  

 

Юлияна БОЕВА 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема „Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 

отменя „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество”, приета с решение № 1054-15/11/09, 11.12.2008 г. и 

променена с решения №№2080-5/21/24.03.2010 г., 2348-7/24/23, 24, 30.06.2010 

г., 2929-12/29/15.12.2010 г., 2595-5/27/06,07.10.2010 г., потвърдено с решение 

№ 2710-2/28/10,17.11.2010 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване колеги.  

 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1125-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна приема „Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”, съгласно приложение към 

настоящото решение. 



Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 

отменя „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество”, приета с решение № 1054-15/11/09, 11.12.2008 г. и 

променена с решения №№2080-5/21/24.03.2010 г., 2348-7/24/23, 24, 30.06.2010 

г., 2929-12/29/15.12.2010 г., 2595-5/27/06,07.10.2010 г., потвърдено с решение 

№ 2710-2/28/10,17.11.2010 г. на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват-11/ 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Следваща точка.  

 

 

 

 



XI. 

 

По точка единадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – разкриване на „Приют за временно настаняване на бездомни и 

социално слаби лица”. 

(2) – даване на съгласие за допълнително финансиране на Дом за стари 

хора „Гергана”. 

(3) – даване на съгласие за отпускане заемообразно от бюджета на 

община Варна за 2013 г. на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” за 

финансиране на разходите по проекти: Digital Literacy 2.0 – Train the trainer & 

qualify the user и проекта Library Teaching Technology. 

(4) – осигуряване на допълнителни средства за подпомагане на деца на 

загинали полицаи. 

(5) – даване на съгласие за изпълнението на проект „BS TOURISM 

NET„ – “Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на 

туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия”, по програма 

“Black Sea Basin 2007 - 2013”, Съвместна оперативна програма „Черноморски 

басейн 2007 - 2013 г.”. 

(6) – одобряване на недопустимите разходи за финансиране на 

дейностите по административно и финансово управление на проект 

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 

отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, община Варна” по ОП 

”Околна среда 2007 - 2013 г.“ 

(7) – даване на съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за 

градско развитие”. 

(8) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 

подпомагане на възстановяването на пострадалите при пожара в базата в село 

Езерово, настанени в реанимацията в ВМА - ББАЛ – Варна. 

(9) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 

по проект „Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по 

договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”.   

(10) – даване на съгласие за участие на община Варна като партньор по 

проект „Подпомагане на трансгранични туристически пътувания в 

Европа през неактивния сезон, за туристи 55+”. 

(11) – даване на съгласие за сключване на договор за заем между 

община Варна и Европейската банка за възстановяване и развитие. 



(12) – изменение на решение № 828-4/15/20.02.2013 г. – т. ХІІ  на 

Общински съвет – Варна. 

(13) – отпускане на финансови средства на Областно управление 

„Пожарна безопасност и защита на населението” за закупуване на 

специализирано топлозащитно противопожарно облекло и лични предпазни 

средства. 

(14) – отпускане на финансови средства на Спортен клуб на глухите 

„Албатрос” за закупуване на екипировка на отбора по футзал. 

(15) – отпускане на финансови средства на НЧ „П. Р. Славейков 1928” 

– Варна за наградния фонд за провеждането на Международен конкурс за 

вокално изкуство „Морски звездички”. 

(16) – отпускане на финансови средства на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 

ЕООД за извършени ремонтни дейности на пречиствателна станция за 

отпадни води на сп. Амонал, м-ст Звездица.  

(17) – отпускане на финансови средства за дофинансиране на 

Логопедичен център-Варна. 

 

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

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 

чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските бюджети и по предложение на 

Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № РД13017823ВН/02.08.2013 г., 

Общински съвет - Варна дава съгласие за: 

Да се измени Социална програма за 2013 г., както следва: 

1. Променя се срока за разкриване на „Приют за временно настаняване 

на бездомни и социално слаби лица” по т. 57 от месец юли до месец декември 

на м. октомври до м. декември 2013 г.; 

2. Променя точка 15 от Социалната програма на община Варна за 2013 

г. по следния начин: 

2.1. Увеличава се срока на настанените бездомни лица в СУПЦ 

„Анастасия д-р Железкова” с месеците юли, август и септември 2013 г.; 

2.2. Увеличава приетите средства за издръжка на бездомните лица, 

настанени в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” в размер на 75 000 лв. със 

сумата от 26 000 лв. за сметка на приетата издръжка на „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица”. 



- Дава съгласие за разкриване, от 01.10.2013 г. на „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица” със статут на второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит, със самостоятелен ЕИК, банкова сметка и 

бюджет за изпълнение на социална услуга „Приют за временно настаняване 

на бездомни и социално слаби лица” с капацитет 30 места, персонал 8.5 

щатни бройки, като местна дейност към Функция V „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”, д. 553 „Приюти” – местна дейност, на адрес: гр. 

Варна, ул. „Петко Стайнов” № 7. 

- Към Списъка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 

към община Варна, утвърден със Заповед на кмета на община Варна, да бъде 

включен „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.  

-Утвърждава предложената бюджетна сметка на дейност 553 „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица” за периода 

01.10.2013 г. – 31.12.2013 г. 

- Утвърждава предложената бюджетна сметка на дейност 589 „Други 

служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост” за 

периода 01.07.2013 г. - 30.09.2013 г. 

Днес постъпи предложение от дирекция „Социални дейности“ във 

връзка с увеличаване на приетите средства за издръжка, като на комисия е 

приета сумата от 26 хил. лв. за издръжка на лицата настанени в СУПЦ – 

предложението е те да се увеличат на 42 хил. лв. във връзка с това, че на 

заседание на комисията сме променили срока, в който следва да се открие 

приюта. В този смисъл предлагам проекта да бъде изменен, като вместо 

сумата 26 хил. да бъде прието 42 хил. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1126-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

26, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските бюджети и по 



предложение на Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № 

РД13017823ВН/02.08.2013г., Общински съвет - Варна дава съгласие за: 

Да се измени Социална програма за 2013 г., както следва: 

1. Променя се срока за разкриване на „Приют за временно настаняване 

на бездомни и социално слаби лица” по т. 57 от месец юли до месец декември 

на м. октомври до м. декември 2013г.; 

2. Променя точка 15 от Социалната програма на община Варна за 2013 

г. по следния начин: 

2.1. Увеличава се срока на настанените бездомни лица в СУПЦ 

„Анастасия д-р Железкова” с месеците юли, август и септември 2013 г.; 

2.2. Увеличава приетите средства за издръжка на бездомните лица, 

настанени в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” в размер на 75 000 лв. със 

сумата от 42 000 лв. за сметка на приетата издръжка на „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица”. 

1126-11-1. Дава съгласие за разкриване, от 01.10.2013 г. на „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица” със статут на 

второстепенен разпоредител с бюджетен кредит, със самостоятелен ЕИК, 

банкова сметка и бюджет за изпълнение на социална услуга „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица” с капацитет 30 

места, персонал 8.5 щатни бройки, като местна дейност към Функция V 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, д. 553 „Приюти” – местна 

дейност, на адрес: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов” № 7. 

1126-11-2. Към Списъка на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити към община Варна, утвърден със Заповед на кмета на 

община Варна, да бъде включен „Приют за временно настаняване на 

бездомни и социално слаби лица” като второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити.  

1126-11-3. Утвърждава предложената бюджетна сметка на дейност 

553 „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица” за 

периода 01.10.2013г. – 31.12.2013г. 

1126-11-4. Утвърждава предложената бюджетна сметка на дейност 

589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и 

заетост” за периода 01.07.2013 г. - 30.09.2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 от ЗДБРБ 

за 2013 г. и по предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община 

Варна с изх. № РД13016244ВН/09.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава 



съгласие за допълнително финансиране в размер на 25 054 лв. на Дом за 

стари хора „Гергана”, д. 540 и за включване на следните нови обекти в 

Капиталовата програма на община Варна – Приложение № 4: 

- Доставка и монтаж на нов бойлер 2 000 литра, със серпентина в Дом 

за стари хора „Гергана” на стойност 13 118 лв.- д. 540, §§52-05 „Придобиване 

на стопански инвентар”; 

- Изграждане на нова вентилационна система в пералното помещение 

на Дом за стари хора „Гергана” на стойност 11 936 лв. – д. 540, §§52-03 

„Придобиване на ново оборудване и съоръжения”. 

Средствата да бъдат осигурени от д. 589 „Други служби и дейности по 

социално осигуряване, подпомагане и заетостта” за сметка на 

„Специализиран микробус за транспорт на хора с увреждания”. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване колеги. 

 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 

1127-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 

от ЗДБРБ за 2013 г. и по предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет 

на община Варна с изх. № РД13016244ВН/09.07.2013 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за допълнително финансиране в размер на 25 054 лв. на 

Дом за стари хора „Гергана”, д. 540 и за включване на следните нови обекти в 

Капиталовата програма на община Варна – Приложение № 4: 

- Доставка и монтаж на нов бойлер 2 000 литра, със серпентина в Дом 

за стари хора „Гергана” на стойност 13 118 лв.- д. 540, §§52-05 „Придобиване 

на стопански инвентар”; 

- Изграждане на нова вентилационна система в пералното помещение 

на Дом за стари хора „Гергана” на стойност 11 936 лв. – д. 540, §§52-03 

„Придобиване на ново оборудване и съоръжения”. 

Средствата да бъдат осигурени от д. 589 „Други служби и дейности по 

социално осигуряване, подпомагане и заетостта” за сметка на 

„Специализиран микробус за транспорт на хора с увреждания”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –39, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващ проект за решение: 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на Богдан 

Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № ФБ13000423ВН-

001ВН/04.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

отпуснати заемообразно 13 788 лв. от Бюджета на община Варна за 2013 г. на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” за финансиране на разходите по 

проекти: Digital Literacy 2.0 – Train the trainer & qualify the user и проекта 

Library Teaching Technology. 

Средствата да бъдат възстановени в началото на 2014 г. след 

извършване на окончателните разплащания по проектите. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1128-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

ФБ13000423ВН-001ВН/04.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъдат отпуснати заемообразно 13 788 лв. от Бюджета на община Варна за 

2013 г. на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” за финансиране на 

разходите по проекти: Digital Literacy 2.0 – Train the trainer & qualify the user и 

проекта Library Teaching Technology. 

Средствата да бъдат възстановени в началото на 2014 г. след 

извършване на окончателните разплащания по проектите. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и по предложение на Богдан 

Караденчев - вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13015330ВН/27.06.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие сумата 

предвидена за месечно подпомагане на децата на загинали полицаи, приета с 

решение № 828-4, т. VII, 9 (в) от Протокол № 15/20.02.2013 г. на Общински 

съвет – Варна да бъде завишена с 2 400 лв., представляващи средства за 

подпомагане на още четири деца на загинали полицаи, считано от 01.06.2013 

г. Общият брой на подпомаганите деца, считано от 01.06.2013 г. да стане 

четиринадесет. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 



 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1129-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и по предложение 

на Богдан Караденчев - вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13015330ВН/27.06.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие сумата 

предвидена за месечно подпомагане на децата на загинали полицаи, приета с 

решение № 828-4, т. VII, 9 (в) от Протокол № 15/20.02.2013 г. на Общински 

съвет – Варна да бъде завишена с 2 400 лв., представляващи средства за 

подпомагане на още четири деца на загинали полицаи, считано от 01.06.2013 

г. Общият брой на подпомаганите деца, считано от 01.06.2013 г. да стане 

четиринадесет. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014579ВН/18.06.2013 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

изпълнението на проект „BS TOURISM NET„ – “Създаване на черноморска 

мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна, 

Молдова и Грузия” по програма “Black Sea Basin 2007-2013”, Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, при необходимост да 

се осигурят средства от бюджета на община Варна за съответната година, 

необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, 

преди същите да бъдат възстановени от Съвместна оперативна програма 

„Черноморски басейн 2007-2013”. Конкретният размер на средствата да бъде 

предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова 

помощ времеви график за изпълнение на проекта и одобряван с бюджета на 

община Варна за съответната финансова година. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

1130-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014579ВН/18.06.2013 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 



изпълнението на проект „BS TOURISM NET„ – “Създаване на черноморска 

мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна, 

Молдова и Грузия” по програма “Black Sea Basin 2007-2013”, Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, при необходимост да 

се осигурят средства от бюджета на община Варна за съответната година, 

необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, 

преди същите да бъдат възстановени от Съвместна оперативна програма 

„Черноморски басейн 2007-2013”. Конкретният размер на средствата да бъде 

предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова 

помощ времеви график за изпълнение на проекта и одобряван с бюджета на 

община Варна за съответната финансова година. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по предложение на 

Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014267ВН/13.06.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 

недопустимите разходи, посочени в Приложение 1, както следва: ежемесечно 

в размер на 7 200,99 лева за период от 6 месеца, на обща стойност до 

43 205,00 лева без ДДС за финансиране на дейностите по административно и 

финансово управление на проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и 

изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 

агломерация к.к. „Златни пясъци”, община Варна” по ОП ”Околна среда 

2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 

екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски 

агломерационни ареали.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

1131-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014267ВН/13.06.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 

недопустимите разходи, посочени в Приложение 1, както следва: ежемесечно 

в размер на 7 200,99 лева за период от 6 месеца, на обща стойност до 



43 205,00 лева без ДДС за финансиране на дейностите по административно и 

финансово управление на проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и 

изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 

агломерация к.к. „Златни пясъци”, община Варна” по ОП ”Околна среда 

2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 

екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски 

агломерационни ареали.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –10/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014004ВН/11.06.2013 г., Общински съвет – Варна: 

Дава съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за градско 

развитие”, да се осигурят средства от бюджета на община Варна за 

съответната година, необходими за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от Европейската 

комисия. Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно 

одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 

изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на община Варна за 

съответната финансова година.  

Дава съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за градско 

развитие”, да се предоставят средства в размер на 10 130 евро или 

равностойността на посочената сума в лева, а именно 19 794.02 лв. за 

осигуряване на собствения принос на община Варна. 

Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013г. да бъдат 

осигурени средства в размер на 9 897 лева за осигуряване на 

съфинансирането по проект EUniverCities – „Партньорство между градове и 

университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества” по 

програма URBACT II “Мрежа за градско развитие”.  

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1132-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13014004ВН/11.06.2013 г., Общински съвет – Варна: 

1132-11-1. Дава съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за градско 

развитие”, да се осигурят средства от бюджета на община Варна за 

съответната година, необходими за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от Европейската 

комисия. Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно 

одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 

изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на община Варна за 

съответната финансова година.  

1132-11-2. Дава съгласие за изпълнението на проект EUniverCities – 

„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви 

градски икономики и общества” по програма URBACT II “Мрежа за градско 

развитие”, да се предоставят средства в размер на 10 130 евро или 

равностойността на посочената сума в лева, а именно 19 794.02 лв. за 

осигуряване на собствения принос на община Варна. 

1132-11-3. Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013г. да 

бъдат осигурени средства в размер на 9 897 лева за осигуряване на 

съфинансирането по проект EUniverCities – „Партньорство между градове и 

университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества” по 

програма URBACT II “Мрежа за градско развитие”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –34, против –0, въздържали се –3, отсъстват –11/ 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на Иван 

Портних - кмет на община Варна с изх. № РД13020390ВН/04.09.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 

средства на  ВМА ББАЛ – Варна в размер на 7002 лв. /седем хиляди и два 

лева/ за подпомагане  на възстановяването на пострадалите, настанени в 

реанимацията на лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

 



Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

1133-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № РД13020390ВН/04.09.2013 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 

средства на  ВМА ББАЛ – Варна в размер на 7002 лв. /седем хиляди и два 

лева/ за подпомагане  на възстановяването на пострадалите, настанени в 

реанимацията на лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и по предложение на 

Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № ЗК13001290ВН-

001ВН/03.09.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване 

на заемообразно финансиране в размер на 95 699 лв. /деветдесет и пет хиляди 

шестстотин деветдесет и девет лева/ от бюджета на община Варна на 

допустимите разходи за 2013 г. по проект № BG051РО001-5.1.04-066-С0001 

„Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по договор за 

безвъзмездна финансова помощ ОП „Развитие на човешките ресурси” до 

възстановяването им от Управляващия орган.  

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване колеги. 

 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 

1134-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и по 

предложение на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № 

ЗК13001290ВН-001ВН/03.09.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за осигуряване на заемообразно финансиране в размер на 95 699 лв. 

/деветдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева/ от бюджета на 

община Варна на допустимите разходи за 2013 г. по проект № BG051РО001-

5.1.04-066-С0001 „Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по 



договор за безвъзмездна финансова помощ ОП „Развитие на човешките 

ресурси” до възстановяването им от Управляващия орган.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –35, против –0, въздържали се –0, отсъстват –13/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на 

Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № РД13020713ВН/10.09.2013 г., 

Общински съвет - Варна дава съгласие община Варна да участва като 

партньор по проект “Подпомагане на трансгранични туристически пътувания  

в Европа  през неактивния сезон, за  туристи 55+” („Facilitating transnational 

low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel”)  

75/G/ENT/CIP/13/B/N03S01 по Grant Programme 2013 , в рамките на 

европейската  програма за Предприемачество и Иновативност  EIP 

(Entrepreneurship and Innovation Programme ). 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Г-жа Парушева. 

 

Таня ПАРУШЕВА 

……………….. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли представител на администрацията, който би могъл да отговори? 

… Поканени са представители на администрацията.  

 

Велико ГОРАНОВ 

Тук не става въпрос дали има един или два туроператора .. Аз се казвам 

Велико Горанов. Представлявам фирмата, туроператорска фирма и съм 

координатор на този проект, за който говорим. Този проект е насочен като 

продължение на една програма, която се казва „Калипсо“ на европейския 

съюз .. Да, знаете я. Така по-накратко – да подобри сезонността в туризма и 

да стимулира пътуванията на целевия сегмент 55+, който е най-големия 

сегмент в Европа – около 130 млн. души. Това е първата програма насочена 

към публично – частно партньорство и тука останалите партньори на 

общината са още една такава подобна туроператорска фирма от Варна …  

 

Таня ПАРУШЕВА 

……………….. 

 

 



Велико ГОРАНОВ 

Тука не става въпрос за представляване. Община Варна е равноправен 

партньор в този така наречен консорциум. … Ето започвам да ви ги 

изброявам – едната е аз, който съм координатора; другата … Казах ви вече, 

Горанов. .. Другата фирма е варненска, също участник в консорциума, казва 

се „Франга“, представлява я Герчо Герчев, бивш представляващ „Аторекс“, 

предполагам че повечето хора го познават. Друга туроператорска фирма, 

която е в консорциума е от Истанбул. Още една друга от остров Родос – 

Гърция. Още една друга е от Литва и още една друга е от Албания. И да ви 

кажа .. Добре. Фирмата, която е от Албания е „Алптурс“, не знам дали ви 

говори нещо. Фирмата, която е Родос, Гърция, е „Пелостравелс“. Мисля, че в 

материала е описано всичко, той е пет страници. … А да. .. Да, да, може би са 

ви дали съкратен вариант. Другата фирма туристическа, която участва е от 

Литва, казва се „Янтартур“. Целта на толкова много фирми различни от 

различни държави е, тъй като тази програма изисква трансгранично пътуване 

на 55+, най-малко между две държави. Ако се осъществи това трансгранично 

пътуване на 55+ между повече държави се дават бонусни точки при 

оценяването. Друго задължително условие в създаването на този консорциум 

е да има най-малко четири участника от четири различни държави, затова е 

толкова пъстро участието. Друго условие е да има такъв партньор, какъвто е 

община Варна .. 

     

Иван ЛУКОВ 

Ясно.  

 

Велико ГОРАНОВ 

И да има една организация, която е с идеална цел, която да защитава и 

представлява интересите на този сегмент на хората 55+. Такава организация е 

включена в този консорциум, тя е полска. В Полша има широко 

разпространена практика такъв тип организации да участват активно в 

процеса на събиране на туристи в сферата на техните интереси. В случая 

става въпрос за 55+. В Полша те имат право да … 

 

Иван ЛУКОВ 

Разбрахме … 

 

Велико ГОРАНОВ 

… тази фирма 1% от печалбата на всяка една фирма да я насочат за 

такива неща. Друго? 

 

 



Таня ПАРУШЕВА 

Коментар, ако може да направя, тъй като аз зададох въпроса. Първо, 

благодаря за …  

 

Янко СТАНЕВ 

Тъй като не знаехме тези фирми, а не знаехме и държавите, и регионите 

от които са, две неща искам да попитам. Първото, тези фирми и тези 

структури проверени ли са по линия на сигурността? 

 

Велико ГОРАНОВ 

В смисъл? 

 

Янко СТАНЕВ 

В какъв смисъл? Ние участваме в нещо община Варна, представете си 

че след шест месеца излезе една фирма от Албания има връзка с някакви 

други хора, които ние примерно като членове на европейския съюз нямаме .. 

Казвам го много меко, за да не стигам до тежко. Втория въпрос. Това е 

първия ми въпрос. Втория ми въпрос – какъв е ефектът върху варненския 

туризъм. Примерно аз имам туроператорска фирма – по какъв начин аз ще 

почувствам ефектът от вашата дейност? Това, нещо такова задаваше и г-ца 

Парушева … 

 

Таня ПАРУШЕВА 

Точно това ми е въпроса. 

 

Янко СТАНЕВ 

Това е. Ето, аз имам туроператорска фирма, какъв точно ефект ще 

почувствам косвено нали, аз нямам намерение нали .. Косвен ефект. 

 

Велико ГОРАНОВ 

Да, разбирам. … Да. .. Започвам да отговарям по реда на въпросите. 

Причината, за да бъдат включени такива туроператорски фирми от различни 

държави е само една, че от тези държави ние очакваме по тази програма да 

бъдат докарани във Варна туристи по тези програми. По аналогия пояснявам 

защо има такава фирма от Родос – ние през май месец, като консорциум 

варненски от туроператори посетихме два полета от Варна до Родос и 

обратно и докарахме гръцки туристи. Целта е да се продължи да докараме от 

Албания, от Полша, от Литва във Варна. Друго приложение – целта е тука 

Варна да започне да се позиционира, като дестинация и като място 

подходящо за тези програми 55+, така както испанското правителство се е 

насочило да финансира подобни програми в продължение на три или четири 



години, и там ефектите са ясни. Там 21 хил. туристи са отишли само за 

зимния период в Испания – октомври 2011 г. до април 2012 г., от тях 2500 

българи. Следователно ние по тези програми продължаваме да изнасяме 

национален доход. А защо е община Варна тука – тъй като естествено е 

община Варна да бъде участник в това начинание, защото ако Варна се 

позиционира като подходящо място в извън сезона за пътувания такива 55+ 

от други държави, ясно е каква ще бъде ползата. Едно изследване на 

испанското правителство поръчано и платено от европейската комисия дава 

детайлна информация какви са ползите от едно такова начинание. Всяко евро, 

което е инвестирано от испанското правителство се връща като две евро. А 

0,50 цента се връщат в другите държави, които са държавите изпратили 

туристите. Така че този мултиплициращ ефект е ясно показан в това мащабно 

и много сериозно изследване. Очакваме, че ползите и за Варна ще бъдат в 

такива пропорции. Ако ние докараме тука не знам дали ще има полза за 

някаква друга конкретна туроператорска фирма, вероятно не, но полза ще има 

много ясно за кого? Ще има настаняване в хотелите, ще има пазарене и т.н. 

Тези допълнителни ползи са детайлно изяснени в това мащабно проучване на 

испанската организация по туризма. За сигурността – тези, които биват 

регистрирани в този консорциум, те подлежат на детайлна проверка от 

европейската комисия, за да бъдат включени като партньори по тази програма 

първо ние сме ги проверили .. Разбира се ние нямаме така мащабите и 

възможностите на някакви тайни служби да ги проверим като партньори, но 

сме ги проверили като сме отишли на място там. От там нататък много 

мащабен комплект от документи биват изпратени в европейската комисия и 

тези фирми получават персонален идентификационен код преди ние да ги 

предложим и да ги поканим да участват в това начинание. От там нататък 

вероятно има и други проверки, които в хода на кандидатстването, такива 

които се окаже че не са сигурни ще бъдат изключени. Това се предвижда като 

възможност. Най-общо казано целта ни е да повторим и да доразвием това, 

което беше направено с Родос. Ние на първи май закарахме два самолета хора 

до Родос, но ние изнесохме национален доход. Докарахме една малка група 

гърци – 25, но тези гърци се настаниха тука в хотели в този извън сезон. Само 

за допълнителна информация да ви кажа – сезона във Варна като дестинация 

неотклонно в последните няколко години намалява. Следващата година 

полетите на първостепенни туроператори, като „Туи“ и „Некерман“ ще 

започнат не по-рано от 10-ти май и завършват с последно заминаване на 10-ти 

октомври. Което означава, че пак и следващата година сезона ще бъде 

съкратен. Тази програма е насочена именно към подобряване на сезонността. 

И друго, има и други положителни ефекти, които и сами можете да … 

 

 



Таня ПАРУШЕВА 

Така, аз ви благодаря за коментара. При представянето на позицията за 

финансиране в работния формат на комисията по „Финанси“, категорично 

съм „за“ този проект, задавам въпроса си защо – в края на крайщата шанса на 

туризма във Варна е удължаване на неговия период за експлоатация. 

Безспорни са ползите за община Варна. Зададох Ви въпрос в посока на това, 

това да не е поредния проект в който ние имаме по-скоро анонимност, който 

стои зад него.  

 

Велико ГОРАНОВ 

Не.  

 

Таня ПАРУШЕВА 

Попитах кои са персонално фирмите, точно за да имаме визуален 

контакт с Вас. Пожелавам Ви успех, защото наистина е много важно. Испания 

страшно много работи от години по тези проекти и е факт, че ние имаме само 

насоченост да изкарваме наши туристи в Испания по тези програми, а не 

правим внос на туристи. 

 

Велико ГОРАНОВ 

Изнасяме национален доход, да.   

 

Таня ПАРУШЕВА 

Просто наистина Ви пожелавам успех. Исках да видя кой всъщност 

партнира на община Варна в този проект. Благодаря ви за представянето.  

 

Велико ГОРАНОВ 

Само още нещо да ви кажа, тъй като на този етап, да поясня. Тази 

програма не е още мащабна програма, тя предполага финансиране … Не, 

само да добавя, че бъдещите ползи са по-важните, тъй като това е една 

пилотна програма … 

 

Иван ЛУКОВ 

Да, това е ясно.  

 

Велико ГОРАНОВ 

И от община Варна не се иска финансиране …. 

 

 

 

 



Иван ЛУКОВ 

Да разбираме, че в момента слагаме началото да може Варна да участва 

в една такава програма. Слага се началото. .. Абсолютно. Колеги, други 

мнения и съображения, ако няма – в режим на гласуване.           

 

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

отсъстващи – 17, предложението се приема. 

 

1135-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № 

РД13020713ВН/10.09.2013 г., Общински съвет - Варна дава съгласие община 

Варна да участва като партньор по проект “Подпомагане на трансгранични 

туристически пътувания  в Европа  през неактивния сезон, за  туристи 55+” 

(„Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging 

Senior Citizens to travel”)  75/G/ENT/CIP/13/B/N03S01 по Grant Programme 

2013 , в рамките на европейската  програма за Предприемачество и 

Иновативност  EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme ). 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –31, против –0, въздържали се –0, отсъстват –17/ 

 

В рамките на една минута. 

 

Велико ГОРАНОВ 

Тъй като една съществена цел на европейската комисия е да се даде 

гласност на такива проекти, ние сме виждали участието на общината именно 

основно по този начин. Тези там 22 или двадесет и колко хил. евро, дай Боже 

да спечелим и да влязат тука, те ще бъдат използвани основно за промоция на 

идеята, че Варна е подходящо място за участие в борси в тези страни, които 

ви изброих. Полша – тъй или иначе община Варна ходи в Полша, в Турция и 

т.н. Т.е. тези средства, които ще влязат, обяснявам начина по който ние 

виждаме да дойдат, община Варна може да има други виждания. 

 

Иван ЛУКОВ 

Да, благодаря Ви. Благодаря Ви.  

 

Г-н Тодор БАЛАБАНОВ чете т.13 от проектите за решения на ПК 

„Финанси и бюджет” отностно проекта за интегриран градски транспорт. 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 



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

отсъстващи – 17, предложението се приема. 

 

1136-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 

17, ал. 1 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на община Варна и във връзка с решения № 485-9 

/9/04,05.07.2012 г. и № 828-4, т. 27/15/20.02.2013 г. на Общински съвет - 

Варна и подписано предварително споразумение между община Варна и 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и  по предложение 

на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № РД13020723ВН/11.09.2013 

г., Общински съвет – Варна: 

1136-11-1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен 

общински дълг от Европейската банка за възстановяване и развитие с цел 

осигуряване на средства за съфинансиране собственото участие на общината 

за покриване на допустимите разходи (без ДДС) по следните проекти:  

• „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 

“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за 

устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за 

интегриран градски транспорт в петте големи града”  

• проектно предложение №DIR-51315001-1-195 „Прилагане на мерки за 

подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и 

Плевен”, подадено за финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013“ по 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух“, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

референтен                                       №BG 161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 

екологичен подвижен състав на градския транспорт”, при следните основни 

параметри и условия: 

- Валута – евро; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Максимален размер - до 7 900 000 евро, състоящ се от два транша: 

• Транш 1 до 6 400 000 евро за финансиране на допустими разходи без 

ДДС по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“; 

•   Транш 2 до 1 500 000 евро за финансиране на допустими разходи без 

ДДС за покупка на нови тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за 

подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и 

Плевен”; 



- Падеж – Датата на Плащане на Лихвата, както е дефинирана в 

договора за заем между община Варна и ЕБВР, която се пада на или около 12 

(дванадесетата) годишнина от датата на договора за заем; 

-  Лихвен процент – сбора от шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 

2,80% годишно (сбора от: Марж в размер на 2,80% годишно и Междубанков 

размер на годишна лихва за депозити във валутата на заема, както се появява 

на референтната страница към 11.00 часа Лондонско време, на съответната 

дата за определяне на лихвата за съответния лихвен период); 

-  Лихвен период – шест месеца; 

-  Погасителен план: 

•  Дата на Плащане на Лихвата - 15 май и 15 ноември от която и да било 

година. 

•  главницата се погасява на 18 равни шестмесечни вноски на датите на 

плащане на лихвата, започващи след приключване на гратисния период; 

- Гратисен период -   до 3 години гратисен период по отношение 

плащането на главницата, който започва на датата на договора за заем и 

свършва на третата годишнина от датата на договора за заем;  

- Такса ангажимент – 0,60% годишно върху неусвоени суми по кредита 

за периода на ангажимент; 

- Еднократна комисионна – 1.20% от сумата на главницата по кредита;  

- Такса за прекратяване – в размер на 1.00% от главницата на заема, 

която се прекратява съгласно чл. 2.01 (d)(3) от проекта на договор за заем ; 

-  Такса за предсрочно погасяване (предплащане) – от 1 до 4 година – 

1% от предсрочно платената сума, през 5 година – 0,5% от предсрочно 

платената сума, след  6 година до падежа – 0%; 

- Лихва за забава (наказателна лихва) – 2% годишно върху 

договорената лихва по кредита; 

- Начин на обезпечение на кредита – общината ще учреди в полза 

на ЕБВР първи по ред особен залог в съответствие със Закона за особените 

залози върху Активите на обезпечението, както са дефинирани в договора за 

залог на вземания.  

„Активи на обезпечението“ според условията на договора за залог на 

вземания, който ще се сключи между ЕБВР и община Варна представлява: 

всички права на община Варна по отношение на настоящи и бъдещи 

вземания, които представляват положителния кредитен баланс  по резервна 

сметка (ескроу  акаунт), която ще бъде открита от община Варна в български 

лева и ще представлява Резервна сметка за обслужване на дълга, както е 

дефинирана в договора за заем между община Варна и ЕБВР, включително с 

коя да е нейна под-сметка(и), или при каквото и да е нейно подновяване или 

промяна, заедно с всички допълнителни права и вземания, свързани с нея, по 

повод или във връзка с това. 



- Общината се задължава да поддържа по Резервната сметка заложена в 

полза на ЕБВР минимална наличност поне равна на общата сума на 

главницата и лихвите по Заема, платими на ЕБВР на следващата дата на 

плащане на лихвата . Общината ще депозира по Резервната сметка 

договорената минимална наличност след първо усвояване на заема, но не по-

късно от 120 дни преди съответната дата на плащане на лихвата и ще я 

поддържа налична до извършването изцяло на заплащането на всички суми, 

платими на ЕБВР на съответната дата на плащане на лихвата. 

1136-11-2. Одобрява приложените текстове (на английски и на 

български език) на проекто-договорите за заем, за залог и за резервна сметка 

(ескроу сметка) за обслужване на дълга, съгласно приложения към 

настоящото решение; 

1136-11-3. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да 

подпише договора за заем и съпътстващите го договори - договор за залог, 

договор за резервна сметка (ескроу сметка) за обслужване на дълга, договор 

за назначаване на процесуален агент за връчване на съобщения в Англия, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решение № 1136-11-1.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –31, против –0, въздържали се –0, отсъстват –17/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 47 от Наредбата за 

условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет, чл. 12, ал. 1 и 3 от ЗДБРБ за 2013 г. и писма от 

Министерство на финансите №№ 08-00-128/04.02.2013 г., 08-00-

223/19.02.2013 г., 08-00-360/12.03.2013 г., 08-00-404/20.03.2013 г. и по 

предложение на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № 

РД13020722ВН/11.09.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 

№ 828-4, т. ХІІ от Протокол № 15/20.02.2013 г., относно разпределение на 

средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и извършва промяна 

на списъците на обектите в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане 

на улична мрежа" и дейност 629 "Други дейности по опазване на околната 

среда", съгласно приложения (Пр. 10,  Пр. 4 а, Пр. 4 б, Пр. 15). 

Настоящата промяна  да се отрази в Пр. 2 и Пр. 4 по съответните 

функции, дейности и параграфи на бюджета за 2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и предложения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 



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

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

1137-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 47 от 

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

отчитането на общинския бюджет, чл. 12, ал. 1 и 3 от ЗДБРБ за 2013 г. и 

писма от Министерство на финансите №№ 08-00-128/04.02.2013 г., 08-00-

223/19.02.2013 г., 08-00-360/12.03.2013 г., 08-00-404/20.03.2013 г. и по 

предложение на Иван Портних - кмет на община Варна с изх. № 

РД13020722ВН/11.09.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 

№ 828-4, т. ХІІ от Протокол № 15/20.02.2013 г., относно разпределение на 

средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и извършва промяна 

на списъците на обектите в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане 

на улична мрежа" и дейност 629 "Други дейности по опазване на околната 

среда", съгласно приложения (Пр. 10,  Пр. 4 а, Пр. 4 б, Пр. 15). 

Настоящата промяна  да се отрази в Пр. 2 и Пр. 4 по съответните 

функции, дейности и параграфи на бюджета за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –34, против –0, въздържали се –0, отсъстват –14/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и по предложение на Иван Луков – Председател на Общински 

съвет - Варна с изх. № ОС13001194ВН/10.09.2013 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. с 

включен ДДС за закупуване на специализирано топлозащитно 

противопожарно облекло и лични предпазни средства на Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Средствата да бъдат осигурени от функция ”Отбрана и сигурност” от 

бюджета на община Варна за 2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

1138-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

25, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и по предложение на Иван Луков – Председател на 



Общински съвет - Варна с изх. № ОС13001194ВН/10.09.2013 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер 

на 20 000 лв. с включен ДДС за закупуване на специализирано топлозащитно 

противопожарно облекло и лични предпазни средства на Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Средствата да бъдат осигурени от функция ”Отбрана и сигурност” от 

бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –10/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 407 лв. на 

Спортен клуб на глухите „Албатрос” за закупуване на екипировка на отбора 

по футзал. 

Средствата да бъдат осигурени от програма „Спорт” от бюджета на 

община Варна за 2013 г. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

1139-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

2 407 лв. на Спортен клуб на глухите „Албатрос” за закупуване на 

екипировка на отбора по футзал. 

Средствата да бъдат осигурени от програма „Спорт” от бюджета на 

община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 500 лв. на 

НЧ „П. Р. Славейков 1928” – Варна за награден фонд при провеждането на 

Международен конкурс за вокално изкуство „Морски звездички”. 

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. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

1140-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 500 

лв. на НЧ „П. Р. Славейков 1928” – Варна за награден фонд при провеждането 

на Международен конкурс за вокално изкуство „Морски звездички”. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности” от бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –37, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 8 390 лв. на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо–фтизиатрични 

заболявания” Варна ЕООД за  извършените ремонтни дейности на 

пречиствателна станция за отпадни води на сп. Амонал, м-ст Звездица. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

под формата на капиталов трансфер, дейност 469 “Други дейности по 

здравеопазването”.   

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 18, предложението се приема. 

 

1141-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

8 390 лв. на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо–

фтизиатрични заболявания” Варна ЕООД за  извършените ремонтни 

дейности на пречиствателна станция за отпадни води на сп. Амонал, м-ст 

Звездица. 



Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2013 г. 

под формата на капиталов трансфер, дейност 469 “Други дейности по 

здравеопазването”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –30, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 30 000 лв. 

за дофинансиране на Логопедичен център – Варна за приключване на 

финансовата 2013 г.    

         Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна за 2013 г., 

дейност 322 “Общообразователни училища”.   

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

 1142-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

30 000 лв. за дофинансиране на Логопедичен център – Варна за приключване 

на финансовата 2013 г.    

         Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна за 2013 г., 

дейност 322 “Общообразователни училища”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –36, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 

 

Колеги, преминаваме към дванадесета точка от дневния ред.  

  



XII. 

 

По точка дванадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на представител на община Варна 

в общото събрание на съдружниците на вестник „Народно дело“ ООД. 

 

    Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 

Иван ЛУКОВ 

Продиктувано е най-напред от това, че двама от представляващите до 

този момент община Варна в общото събрание – Димитър Чутурков и Панко 

Анчев, не са вече общински съветници, като Димитър Чутурков е и заместник 

– областен управител. За това предлагам да ги освободим и следващото 

решение да гласуваме да си изберем нов представител в общото събрание на 

„Народно дело“. Така че чета ви решенията.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

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

от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава 

като представител на община Варна в Общото събрание на съдружниците на 

вестник „Народно дело“ ООД Димитър Иванов Чутурков. 

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

  

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

предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1143-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

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

община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на община Варна в Общото събрание 

на съдружниците на вестник „Народно дело“ ООД Димитър Иванов 

Чутурков. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –32, против –0, въздържали се –0, отсъстват –16/ 

 

Г-н Луков чете предложението за освобождаване на Панко Анчев. 

 



Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 

 

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

предложението се приема. 

 

1144-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

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

община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на община Варна в Общото събрание 

на съдружниците на вестник „Народно дело“ ООД Панко Кирилов Анчев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –35, против –0, въздържали се –0, отсъстват –13/ 

 

Иван ЛУКОВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

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

от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна избира като 

представител на община Варна в Общото събрание на съдружниците на 

вестник „Народно дело“ ООД. 

Имате думата за предложения, колеги. Г-жа Такева. 

 

Светлана ТАКЕВА 

От групата на БСП предлагаме Януарий Вичев.  

 

Иван ЛУКОВ 

Г-жа Гърдева.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предвид факта, че вестник „Народно дело“ трябва да бъде, 

представителя на община Варна, който ще е във вестник „Народно дело“ 

трябва да бъде добър мениджър, защото управлението на един вестник е 

мениджмънт. Ние имахме една идея да предложим г-н Марио Шиваров, като 

добър мениджър, но той вече не е в нашата група. За това предлагаме г-н 

Станислав Иванов, който е добър мениджър и мисля, че много добре ще 

съдейства за работата във вестника. И моите уважения към колежката Такева, 

но все пак нека да има баланс в насочеността на вестника.  

 

Иван ЛУКОВ 

Други предложения колеги? Няма. Предлагам да гласуваме по реда на 

постъпилите предложения. Който е „за“ представител в общото събрание да 



бъде г-н Януарий Вичев, моля да гласува. Необходими са 26 гласа. .. За 

Януарий, първи го предложиха.   

 

Резултати от гласуването: за – 12; против – 3; въздържали се – 19, 

предложението не се приема. 

 

Който е „за“ г-н Станислав Иванов, в режим на гласуване, моля да 

гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 23; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

Оспорено е гласуването. .. Гласуването е оспорено от г-н Балабанов. 

Колеги, който е „за“ г-н Станислав Иванов, моля да гласува. .. Прегласуваме 

за Станислав Иванов, оспорено е гласуването от г-н Балабанов.  

 

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

предложението се приема. 

 

1145-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

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

община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Варна избира като представител на община Варна в Общото събрание на 

съдружниците на вестник „Народно дело“ ООД   Станислав Георгиев 

Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –26, против –0, въздържали се –3, отсъстват –19/ 

 

 

Така. Продължаваме към следваща точка. 

 

 



XIII. 

 

По точка тринадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения за съдебни 

заседатели при Окръжен съд – град Варна. 

 

Докл.: Валентина Софрониева – Председател на 

Комисията избрана с решение на Общинския съвет 

– Варна № 1067-10(22)/06.08.2013 г.   

 

Иван ЛУКОВ 

Докладва Валентина Софрониева, председател на комисията избрана с 

решение на Общински съвет – Варна № 1067-10(22)/06.08.2013 г. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Уважаеми колеги, искам да ви уверя, че комисията си свърши 

изключително съвестно работата. Бяха получени много предложения и трябва 

да ви кажа, че в болшинството си бяха изключително стойностни хора и ни 

беше много трудно да прецизираме исканията на кандидатите. В следствие на 

това ние направихме запитване до Окръжен съд и се оказа, че можем да 

завишим броя от 40 на 50, при което ние трябва да си променим решението и 

затова ще ви отправя някои предложения, които взе като решения комисията. 

Едното предложение е: утвърждава броя на кандидатите за съдебни 

заседатели при Окръжен съд – гр. Варна на 50 души. Второто, предложението 

на комисията е всички предложения за кандидати за съдебни заседатели да 

бъдат гласувани анблок. И да утвърдим поименния списък.  

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, който е „за“ така направеното предложение, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Гласувахме да се гласуват анблок.      

 

Г-жа Валентина СОФРОНИЕВА чете предложенията. 

  

Приложението е при мен и ще го предам на деловодството.  

Искам да ви кажа колеги, че всички останали кандидати, които не са в 

този списък ще останат за следващите кандидатури за Районен съд, които 

сигурно ще бъдат предложени към края на годината. .. Които са одобрени, 



разбира се. Тези, които не са одобрени те имат, има причини за това. 

Благодаря.  

 

Иван ЛУКОВ 

В режим на гласуване, колеги.  

 

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

предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

  1146-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1/03.02.2011 г. за 

съдебните заседатели и в изпълнение на свое решение № 1067-

10/22/06.08.2013 г., Общински съвет – Варна утвърждава броя на кандидатите 

за съдебни заседатели при Окръжен съд – град Варна на 50 /петдесет/ души. 
/за –37, против –0, въздържали се –0/ 

 

 1147-13. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна решава всички предложения за кандидати за 

съдебни заседатели при Окръжен съд град Варна да бъдат гласувани анблок. 

/за –37, против –0, въздържали се –0/ 

 

1148-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт и чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1/03.02.2011 г. за 

съдебните заседатели и в изпълнение на свое решение № 1067-

10/22/06.08.2013 г.,  Общински съвет – Варна утвърждава поименен списък на 

кандидатите, които ще бъдат предложени за съдебни заседатели при Окръжен 

съд град Варна, с приложени към него документи, съобразно изискванията на 

чл. 67 от  Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 1/03.02.2011 г. 

за съдебните заседатели, съгласно приложение. 

/за –37, против –0, въздържали се –0/ 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Благодаря на колегите, благодаря и на комисията. 

 



Иван ЛУКОВ 

Преминаваме към следваща точка четиринадесета. 



XIV. 

 

По точка четиринадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Варна в 

сдружението с нестопанска цел „е – Регион Варна“. 

 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 

Иван ЛУКОВ 

Чета колеги решението.  

Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1149-14. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-

Варна избира Кристиян Веселинов Богоев – И.Д. Главен секретар на Община 

Варна, съгл. Заповед № ДС-0729/20.08.2013 г. за представител на Община 

Варна в Общото събрание на Управителния съвет на сдружение „е-Регион 

Варна”. 

 /Резултати от поименно явно гласуване: 

за-38, против-0, въздържали се -0, отсъстват-10/ 

 

Преминаваме към следваща точка. 

 

 



XV. 

 

По точка петнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото 

събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 

 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 

Иван ЛУКОВ 

Решение: 

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

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана вх. № 

ОС1300126ВН/13.09.2013 г. от Изпълнителния директор на „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 

представителя на акционера община Варна - общинския съветник Янко 

Петров Станев, да участва в Общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се проведе на 15.10.2013 г. от 10.00 

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

като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за избор 

на втори изпълнителен директор в Съвета на директорите – представител на 

община Варна.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема 

предложението за избор на Илияна Кръстева за втори изпълнителен директор 

с равни права и задължения в Съвета на директорите.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Приемане на решение за 

задължаване на Съвета на директорите да сключи дългосрочен 10 /десет/ 

годишен договор с ФК „Спартак-1918”, даващ възможност на футболния 

клуб да ползва наличната спортна база и спортните съоръжения на ”Спортен 

комплекс Спартак” АД.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 

решение ”Спортен комплекс Спартак” АД да сключи 10 /десет/ годишен 

договор за ползване на спортната му база и спортните съоръжения от ФК 

„Спартак-1918”. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 

както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна; 

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

разпределяне на печалбата на Дружеството за периода 2013 – 2015г.” Проект 

за решение: „ОС на акционерите взема решение за разпределяне на 80% от 



общата печалба на ”Спортен комплекс Спартак” АД за периода 2013 – 

2015г., да бъде предоставена на ФК”Спартак-1918” за неговата издръжка.” - 

Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна;  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, представителят на акционера община Варна 

общинския съветник Янко Петров Станев, на следващото заседание на 

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

Общото събрание. 

 

Г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тези решения вие ги 

гласувахте на предната сесия по мое предложение, за да може да се инициира 

свикването на общото събрание от страна на съакционерите ни в „Спортен 

комплекс „Спартак“. Предния път разясних макар и в един такъв полутон. 

Отново ще кажа следното, сутринта чух отново пълни нелепости – 

злоупотреби, интриги, очерняне на търговски дружества с общинско участие. 

В случая обаче при „Спортен комплекс „Спартак“, след като бях изпратен в 

спортния комплекс като представител на община Варна, това беше след като 

г-н Марешки беше сменен – 2009 г., заварих дружеството с 1 650 000 лв. 

дефицит, спортния комплекс. Основно на база на един договор тристранен с 

футболния клуб, където този дефицит позволяваше на тогавашния главен 

акционер, основен акционер в дружеството г-н Добрев в рамките на 

изтичането на договора за заем, т.е. около октомври четвърти мисля че беше, 

да преобрети и част от собствеността, която се явява и като елемент от 

задължителното осигуряване на средствата, които е дал той. В резултата на 

действията, които предприехме се случиха няколко неща в историята на 

спортния комплекс, които сме обяснявали много пъти, но не синтезирано, 

както сега се опитвам. Първо, беше премахната възможността спортния 

комплекс чрез тогавашния мажоритарен собственик от части на община 

Варна, чрез апортната вноска да бъде редуцирано с размера на задълженията. 

И ако приемете, че апорта на община Варна е около 3 100 000, значи можете 

да си представите за 1 600 000 какво ще се прибере от общи имоти, колкото и 

да не са много или колкото и да са малко. Това нещо беше направено и след 

като беше направено това нещо беше намерен и нов акционер, тъй като 

акциите бяха прибрани в дружеството, намерихме правен финансов 

механизъм по който да изплатим дължимите суми на г-н Добрев, а акциите 

бяха прибрани в дружеството. Беше управителния съвет само от 



представители на община Варна. Потърсихме акционери, г-н Пламен 

Стелиянов – той беше единствения желаещ и няма как да бъде иначе в ония 

условия на тежка икономическа криза. В резултата на поемането на 

задължението, като акционер основен на „Спортен комплекс „Спартак“, г-н 

Пламен Стелиянов извърши цялостната инвестиционна програма, която беше 

по задължението на създаването на футболния клуб и похарчи около 

8 250 000 общо, инвестиционна програма в спортния комплекс – 6 150 000 и 

останалите инвестиции във футболния клуб. Какво се промени? За да знаем 

какво сме правили в общинското дружество. Първо, на стадион „Спартак“ 

бяха построени нови съблекални, кафене и съответните зали за 

пресконференции и атрибути. Бяха построени две футболни маломерни 

игрища. Бяха построени осем тенис корта и беше направено благоустройство 

на целия район. На стадион „Локомотив“ беше построено голямо игрище с 

изкуствена тревна настилка, разделено на две малки за тренировка на малките 

и затревено игрище в горния край, плюс съоръжения за лека атлетика. Тези 

неща 40 години, ние с вас помним какво беше „Локомотив“ – една сгория, 

помня какво беше и стария стадион на „Спартак“. Ако ви покажа снимките 

тук на това, което е било преди да се захванем с тази работа и това, което е 

след това, аз твърдя че община Варна, като съакционер макар и миноритарен 

с 33, 34% имаме, е дала своя дан за създаването на един спортен комплекс, в 

който тренират - забележете над 500 души на стадион „Локомотив“ и над 150 

– 200 души без гражданите. Това са 380 деца активно спортуващи и още 

около 120 души на възраст активно спортуващи. Без гражданите, за които има 

специален график. Т.е. попълнена беше една ниша чрез частна инвестиция 

без общината да участва директно, макар че индиректно участваме. Каква е 

целта на тези решения? Без да има в създаването на акционерните дружества 

изричен документ, с който се задължават акционерните дружества да 

подпомагат футболните клубове, наличието на стадион „Спартак“ и моралния 

ангажимент доведе до следното – спортния комплекс и неговите акционери в 

момента са ангажирани с издръжката на футболния стадион, футболните 

съблекални и другите неща. Това е около 70 хил. лв. годишно излизат 

разходите само от там. Още с наличието на автобус, който е собственост на 

спортния комплекс, който извършва услугата на футболния клуб са още 

около 70 – 80 хил. хартии, това са около 150 хил. лв. пряка помощ на 

футболния клуб, макар и нефинансова, а чрез осигуряването на нещата. С 

тези решения в момента, с тези решения даваме възможност и от печалбата, 

която примерно ако възлиза по плана икономически някъде около, ако е на 

месец около 12 до 18 хил. според разчетите, излиза около 200 хил., 80% от 

печалбата да отива за футболния клуб. Второ, при менажирането на самия 

спортен комплекс да участва и човек отговорен пред община Варна и пред 

общинския съвет на Варна. И трето, така наречения страх сутринта изразен 



тука от разни протестиращи или псевдо протестиращи в лицето на Иван 

Петров, че футболния клуб няма дом – не е вярно. Ето един дългосрочен 

договор от 10 години, в който се вижда, че не само никой няма намерение да 

гони футболния клуб, а че с този договор поема издръжката на стадиона, 

който ви казах излиза около 70 хил. годишно при минимални цени. Ето това е 

смисъла на решенията, които взехме миналия път и които ме изпращате на 

общо събрание. До този момент спортния комплекс не беше построен нацяло, 

той в момента продължава да се инвестира, защото около 250 хил. трябват за 

балон да се покрият тенис кортовете и да може да се получават по-големи 

приходи и през зимата. Зимата естествено спадат приходите. Това всичко се 

прави с цел да бъде подпомогнат спорта. И аз мисля, че „Спортен комплекс 

„Спартак“ изпълнява много добре своята функция. Знам, че в областта на 

футбола думата „благодарност“ не съществува. И този, който се е хванал 

пряко или косвено да подпомага футбола рано или късно си получава 

„заслуженото“. Но ангажимента ни към спорта изобщо, от името на община 

Варна и от името на общинския съвет, е изпълнен спортния комплекс. И 

затова трябва да сме спокойни. Нещо повече – пряко или косвено, може би 

това ще бъде единственото акционерно дружество, в което дела на община 

Варна в сравнение с началния дял, който сме имали е повишен. Това разбира 

се ще стане ясно след годишния баланс и някои други юридически 

процедури, които предстоят. Извинявайте, че ви занимавам в късния следобед 

с това. Намерих за нужно да го кажа, защото не ми се отговаряше сутринта на 

смешни приказки и думи. Благодаря за вниманието. .. Да. .. Кандидатурата, от 

шест години в спортния комплекс представители на община Варна са Гошо 

Танчев и Илияна Кръстева. Те са там и това е единственото дружество с 

общинско участие, в което не се получава материално възнаграждение. 

Въпреки решението на Общински съвет за две минимални заплати, не са 

получавали никога и никога не е имало заплащане от дружеството, предвид 

това че търсим идеална цел. Г-жа Илияна Кръстева е икономист с 32-годишен 

стаж. Това за което я предлагаме там да стане не е възнаграждение, тя пак 

няма да поличава възнаграждения като изпълнителен директор, много 

вероятно. А за да може да се вдигне, тя е вече шест години там, цялото 

строителство е минало през ръцете й. Смятаме, че представителя на главния 

акционер, който е г-н Фурчев е прекалено ангажиран и не може да обхваща .. 

Значи едно дружество с активи от 9 млн., 10 млн. близо, не може да бъде 

управлявано при положение, че управляващите две други дружества са с 

активи от 60 – 70 млн. Затова искаме да сложим човек, който помага. И 

простата нали сметка е следната – имаме игрища, всичко е кабелизирано, с 

камери, с всичко. Имаме игрища, имаме приходи, тези приходи трябва да са 

оптимизирани, и нашата цел е слагайки човек на община Варна, той именно 

да оптимизира приходната част в спортния комплекс, защото пък от нея 



зависи това, което ще отделяме с другите решения на футболния клуб. .. Била 

е общински съветник два мандата, общо взето най-запознатия човек с 

технологията на спортния комплекс, защото ни трябват много бързи 

резултати. .. Моля? .. Проблема е в нейното съгласие първо, много трудно и 

второ в това, по какъв начин ще протече това взаимодействие. Нещата са 

простички, имаме приходи от игрищата, приходи от кортовете, приходи .. 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги … Ако няма други мнения и предложения, в режим на 

гласуване колеги. В режим на гласуване сме.       

            

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

предложението се приема. 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1150-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал.1 от 

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

община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана 

вх. № ОС1300126ВН/13.09.2013 г. от Изпълнителния директор на 

„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна 

упълномощава представителя на акционера община Варна - общинския 

съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на акционерите 

на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се проведе на 

15.10.2013 г. от 10.00 часа и да гласува по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за избор 

на втори изпълнителен директор в Съвета на директорите – представител на 

община Варна.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема 

предложението за избор на Илияна Кръстева за втори изпълнителен директор 

с равни права и задължения в Съвета на директорите.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Приемане на решение за 

задължаване на Съвета на директорите да сключи дългосрочен 10 /десет/ 



годишен договор с ФК „Спартак-1918”, даващ възможност на футболния 

клуб да ползва наличната спортна база и спортните съоръжения на ”Спортен 

комплекс Спартак” АД.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 

решение ”Спортен комплекс Спартак” АД да сключи 10 /десет/ годишен 

договор за ползване на спортната му база и спортните съоръжения от ФК 

„Спартак-1918”. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 

както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна; 

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

разпределяне на печалбата на Дружеството за периода 2013 – 2015г.” Проект 

за решение: „ОС на акционерите взема решение за разпределяне на 80% от 

общата печалба на ”Спортен комплекс Спартак” АД за периода 2013 – 

2015г., да бъде предоставена на ФК”Спартак-1918” за неговата издръжка.” - 

Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна;  

1150-15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в общото събрание на акционерите 

на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, представителят на акционера 

община Варна общинския съветник Янко Петров Станев, на следващото 

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

решения на Общото събрание. 

/за –37, против –0, въздържали се –0/ 

 

Следваща точка от дневния ред. 

 

 



XVI. 

 

По точка шестнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

(1) - съгласуване на ПРЗ - план извадка за УПИ IV – 260 „за обществено 

обслужване и жилища”, кв. 6 по ПП на ПРЗ на к.к. „Св. Св. Константин и 

Елена”. 

Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-жа Парушева.  

 

Таня ПАРУШЕВА 

Г-н председател, първо да благодаря за ремонта на катедрата.  

Колеги, точката по „Архитектура“ е само съгласуване, тъй като 

процедурата се движи по стар ред, в смисъл на това, че одобряващ орган на 

тази процедура е Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството.  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.3 от ЗУТ, изменен 

в ДВ бр.82/2012 г., във връзка с §124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и по предложение 

на Вр.И.Д. Кмет на Община Варна с изх.№АУ091083ВН-013ВН/18.04.2013 г., 

Общински съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване – план 

извадка за УПИ ІV-260 „за обществено обслужване жилища”, кв.6 по ПП на 

ПРЗ на к.к „Св. Св. Константин и Елена”. 

 

Иван ЛУКОВ 

Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 1151-16. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.3 от 

ЗУТ, изменен в ДВ бр.82/2012 г., във връзка с §124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и 

по предложение на Вр.И.Д. Кмет на Община Варна с изх.№АУ091083ВН-



013ВН/18.04.2013 г., Общински съвет-Варна съгласува План за регулация и 

застрояване – план извадка за УПИ ІV-260 „за обществено обслужване 

жилища”, кв.6 по ПП на ПРЗ на к.к „Св. Св. Константин и Елена”. 

/за –38, против –0, въздържали се –2/ 

 

И аз Ви благодаря. Следваща точка от дневния ред.  



XVII. 

 

По точка седемнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура 

и духовно развитие” относно: 

(1) - пренасочване на средства от приложение № 24 „Международни и 

местни културни прояви” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

 

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

 

Иван ЛУКОВ 

Давам думата на председателя на комисията, г-жа Димова. 

 

Даниела ДИМОВА 

Проект за решение за Двадесет и третото заседание на Общински съвет 

– Варна, т. 1: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,Общински съвет-Варна дава 

съгласие планираните средства в размер на 15 000 лв. за Фестивала на 

българското кино „Златната роза” от Приложение №24 „Международни и 

местни културни прояви” от Бюджета на Община Варна за 2013 г., прието с 

решение № 828-4/15/20.02.2013 г. на Общински съвет-Варна да бъдат 

пренасочени за провеждането на Фестивала „София филм фест-Варна 2013”. 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 

  

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1152-17. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,Общински съвет-

Варна дава съгласие планираните средства в размер на 15 000 лв. за 

Фестивала на българското кино „Златната роза” от Приложение №24 

„Международни и местни културни прояви” от Бюджета на Община Варна за 

2013 г., прието с решение № 828-4/15/20.02.2013 г. на Общински съвет-Варна 



да бъдат пренасочени за провеждането на Фестивала „София филм фест-

Варна 2013”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –10/ 

 

Даниела ДИМОВА 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред.  



XVIII. 

 

По точка осемнадесета 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 

Постъпили са заявления от общински съветници – заявление от Марина 

Петрова Панайотова – Карапетян общински съветник: „Уважаеми г-н Луков, 

с настоящото заявявам желанието си да бъда включена в състава на 

постоянна комисия „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – 

Варна и да бъда освободена от състава на постоянна комисия „Социални 

дейности и жилищна политика“. В режим на гласуване колеги. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1153-18-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК „Социални дейности и 

жилищна политика” общинския съветник  Марина Петрова Панайотова-

Карапетян. 

1153-18-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна решава общинския съветник Марина Петрова 

Панайотова-Карапетян да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 

 

Следващото заявление, което е дошло е от Благомира Здравкова 

Александрова, чета ви проекта за решение. 

В режим на гласуване, колеги.  



 

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

предложението се приема. 

 

1154-18. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна решава общинския съветник Благомира Здравкова  

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

 /за-30, против-0, въздържали се-0/ 

Имаме да изберем .. Да, слушам. Г-н Липчев. 

 

Петър ЛИПЧЕВ 

Уважаеми колеги, не съм входирал. Беше входирано писменото ми 

заявление март месец, но тогава отсъствах и като прецедент не беше прието, а 

желая да напусна ПК „Култура и духовно развитие“ и да стана член на ПК 

„Здравеопазване“. Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, изчитам Ви решението. 

В режим на гласуване. .. Първо го освобождаваме от едната комисия и 

после да го изберем в другата.  .. Е не може с едно решение, едното е да го 

освободим, другото е да го изберем.  

 

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

предложението се приема. 

 

1155-18-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК „Култура и духовно 

развитие” общинския съветник  Петър Николаев Липчев. 

/за-38, против-0, въздържали се-0/ 

 

Сега вече е второто решение. 

В режим на гласуване. 

 

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

предложението се приема. 

 



1155-18-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна решава общинския съветник Петър Николаев Липчев 

да бъде член на ПК „Здравеопазване”. 

 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 

Г-жа Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, изявявам желание да бъда 

включена в състава на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

 

Иван ЛУКОВ  

Чета Ви решение Марица Гърдева да бъде член на ПК “ОВОС”. 

В режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

1156-18. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 

неговите комисии и взаимодействиеуто му с общинската администрация, 

Общински съвет-Варна решава общинския съветник Марица Димитрова 

Гърдева да бъде член на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната 

среда”. 

 /за-40, против-0, въздържали се-0/ 

 

Колеги, други предложения относно преминаване от една в друга 

комисия? Няма. Тогава ви предлагам да преминем и да гласуваме за избор на 

председател, на постоянен председател на ПК „Младежки дейности и спорт“. 

Имате думата за предложения. Г-н Радев. 

 

Ради РАДЕВ 

Уважаеми колеги, предлагам Благомира Александрова.  

 

Иван ЛУКОВ 

Други предложения? Няма.  

 



Светлана ТАКЕВА 

Само след като сутринта взехме решение, даже по-скоро бих казала 

взехте решение, което не беше съобразено с мнението на част, голяма част от 

спортните среди във Варна, за да не скандализираме за втори път спортните 

среди в рамките на една сесия, нека всеки да помисли разумно точно как ще 

гласува. Това е молбата ми. 

 

Иван ЛУКОВ 

Аз нищо скандално не видях сутринта. Ако няма други предложения 

колеги, в режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 5, 

предложението се приема. 

 

1157-18. 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” Благомира Здравкова Александрова. 

/за –29, против –0, въздържали се –5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колеги, поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесет и третото 

заседание на Общински съвет – Варна за закрито. 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 

 

                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 

 

 

     

ИЗГОТВИЛ Н-К ОТДЕЛ „КОбС”   

  

________________/К. ГРАМАТИКОВА/    

                    

 

 

                                              СЪГЛАСУВАЛ 

 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 

 

 


