
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 28 
 
Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван Луков, 
се проведе на 12.02.2014 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:00 ч. 

  
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Николай НЕДКОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Светлана ТАКЕВА  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, откривам Двадесет и осмото заседание на Общински 

съвет – Варна. 
Заповядайте. 
 
Даниела СТОЙНОВА 
Дами и господа, преди началото на днешното заседание искам да ви 

помоля нещо свързано с една трагична новина – почина нашия колега, 
дългогодишния журналист в радио „Варна“ и създател, и водещ на 
предаването „Позиция“, в което голяма част от вас са присъствали на радио 
„Варна“, Христо Гинев. Искам да ви помоля за една минута мълчание в 
негова памет.   

 
Последва едноминутно мълчание в залата. 
 
Бог да го прости. Благодаря ви. Утре поклонението е в 14:00 ч. в 

моряшкия храм „Св. Николай“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Официално в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили две 

уведомления за отсъствие на общински съветници - от Николай Недков, 
който ни уведомява че ще ползва служебен отпуск и ще отсъства от страната 
за периода 27.01. до 16.02. Няма го в страната. И на Светлана Такева, която е 



в служебна командировка. Не е стигнало до мен - и Миглен Тодоров, който 
също е в командировка. 

Колеги, на всички е публикуван дневния ред по таблетите, така както е 
публикуван и в местните медии и печатни издания. Като допълнителни точки 
са постъпили няколко предложения. Едно от тях, като предложение от 
председателя на постоянна комисия „Култура и духовно развитие“, Даниела 
Димова, ще ви го зачета: „Предлагам в дневния ред на предстоящото 
заседание на Общински съвет – Варна, което ще се проведе на 12.02.2014 г. да 
бъде включена нова точка – разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Култура и духовно развитие“ със следните предложения: учредяване на 
общински фонд „Култура“ и приемане на правилник за работата на фонд 
„Култура“ на община Варна; избор на членове към експертен съвет към фонд 
„Култура“.“ Предлагам това да бъде включено, като точка втора в дневния 
ред, преди приемането на бюджета, защото там учредяваме и фонд 
„Култура“. 

Като т. 17 в дневния ред, предложение от Юлияна Боева, председател 
на постоянна комисия „Правна комисия“: „Предлагам в дневния ред на 
предстоящото заседание на Общински съвет – Варна, насрочено за 12.02.2014 
г., да бъде включена нова точка - разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Правна комисия”, а именно изменение на Наредбата за рекламната 
дейност съгласно ЗУТ“. Гледано е на комисия, било е на сайта изменението в 
законния срок, предлага г-жа Боева да бъде включена като точка в дневния 
ред. 

Като т. 18 от дневния ред, предложение от д-р Ивайло Бояджиев: 
„Предлагам в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет – 
Варна, което ще се проведе на 12.02.2014 г. да бъде включена точка – 
разглеждане на доклад от проведено Общо събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД във връзка с решение на Общински съвет – 
Варна от предходна сесия.“ Приложен е протокол от проведеното общо 
събрание, също е размножено и разпратено на таблетите ви. 

Други предложения? Г-н Шиваров. 
 

Марио ШИВАРОВ 
Г-н председател, имам едно предложение – към точка „Здравеопазване“ 

да влезе подточка с изискване, общинския съвет да изиска писмени обяснения 
от ръководителя на тубдиспансера защо парите, които са преведени от 
общинската администрация по решение на общинския съвет, не са стигнали 
до лекарите, в резултата на което трима от тях напуснаха преди два дена. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Имахме решение контрольора на тубдиспансера да внесе писмен отчет. 

И той е внесен и … На микрофона. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Парите са преведени от общинската администрация преди пет, шест 

дена или десет дена. Обаче не са изплатени заплатите на лекарите в резултат 
на което напускат. Това е истината. И затова искам писмено в рамките на пет 
дена да каже защо не са стигнали тези пари до лекарите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Към т. 15 моля да бъде добавено „освобождаване и избор на членове на 

Общо събрание на управителни и контролни органи в търговските дружества 
със собственост и участие на община Варна“. Значи първо членове на общо 
събрание и второ търговски дружества собственост и участие на община 
Варна.    

 
Иван ЛУКОВ 
Други предложения? Заповядайте, г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, въпросът ми е в т. 2 предложихте да е 

„Култура и духовно развитие“ – там има и правилник, до колкото разбрах. 
Минал ли е на комисия „Правна“? 

   
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря за въпроса. Вчера беше разгледано последното предложение 

и се направиха промени по правилника. Присъстваше юриста на общинския 
съвет на заседанието, след което документът беше обстойно прегледан от 
него и имаме съответните подписи на относното, за да бъде внесено за 
гледане на сесия. Това е, което мога да ви кажа, като информация. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов. 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо Димова, мисля че е редно това предложение да мине 

през комисия „Правна“, т.е. самият правилник. Благодаря за вниманието. 
 
Даниела ДИМОВА 
По право Вие сте абсолютно прав да искате това да мине и през 

правната комисия, но предвид сроковете и започващите културни събития и 
от международно естество, затова внасяме предложението на сесия директно. 
Така че нека съветниците да решат, но сроковете чукат на вратата просто. 
Това беше нашата мотивация, да се стараем максимално по най-бързия начин 
да можем да предложим на съветниците всичките документи, за да стартира 
фонда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, нека съветниците да решат. Има още едно предложение, сега 

го погледнах в документацията, за включване в дневния ред, като в точката 
по „Финанси“, като подточка девет да бъде включено за разглеждане за 
одобряване текст на споразумение и договор относно експлоатацията на депо 
за неопасни отпадъци в землището на община Аксаково. Просто съм го 
пропуснал. Това е в точката по „Финанси“, точка трета евентуално с подточка 
девет. Заповядайте, г-н Петков. 

 
Максим ПЕТКОВ 
За протокола, Максим Петков, председател на Национален съюз на 

превозвачите. Предложението ни е т. 15 да стане т. 3, поради сериозния 
обществен интерес и необходимостта „Градски транспорт“ ЕАД да има 
действен борд. Просото т. 15 да излезе по-напред, непосредствено след 
точката по бюджетни въпроси и отговорите на кмета и на председателя на 
общинския съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. т. 4 да стане. 
 
Максим ПЕТКОВ 
Там, която се пада след бюджета, значи т. 4 да се запише. Благодаря. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Едно предложение, уважаеми г-н председател. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Слушам. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Към точка първа от дневния ред … 
 
Иван ЛУКОВ 
За микрофона, представете се. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Кънчо Бонев, „Отворен обществен съвет“. Имаме предложение, към 

точка първа от дневния ред текстът, който се предложи за изменение на 
правилника, ще го прочета за тези, които не го познават. 

 
Иван ЛУКОВ 
Коя точка първа? 
 
Кънчо БОНЕВ 
Във връзка с, чета текста конкретно: „промяна на Правилника на 

общинския съвет чл. 71, ал. 1 да придобие следния вид - Общинският 
съветник във връзка с изпълнение на задълженията си, определени в чл. 36, 
ал. 1 от ЗМСМА получава възнаграждение в размер на 1000 лв.“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, г-н Бонев, това не е нова точка, това е към точката, която е 

включена в дневния ред, когато дойде време за тази точка ще Ви дам думата 
да си изчетете предложението за решение към точката.  

 
Кънчо БОНЕВ 
Не, ние предлагаме изобщо тази точка да отпадне, тъй като не е 

актуална, нито пък сте се допитали до гражданите дали са съгласни на 1000 
лв. заплата на общинския съветник.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви.  
 
Георги КОЗАРЕВ 
Георги Козарев, представител на „Обществен съвет – Виница“. Имам 

въпрос към г-н …. 
 



Иван ЛУКОВ 
Чакайте, не сме приели дневния ред. Чакайте да приемем първо 

дневния ред. Други предложения за изменение в дневния ред? Няма. 
 
Росен МАРКОВ 
Има. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има. 
 
Росен МАРКОВ 
Росен Марков, варненец. От години се боря паметникът на българо – 

съветската дружба горе на „Почивка“ да стане едно посещаемо място от 
всички, и от варненци и от гости. Това не се случва. За това предлагам днес 
като точка да влезе за гласуване в дневния ред. Каква е идеята – от паметник 
на българо – съветската дружба да стане паметник на българо – руската 
дружба и там целия имот, терена на паметника да стане, тъй като е смесено, 
да стане общинско. От нас да се поиска, да стане общинска собственост, 
защото държавните институции ми казват „Росене, не можем да го дадем на 
общината, при положение че общината не си го иска“. Така че първата стъпка 
е ние да си го поискаме, като общинска собственост и от там да го направим 
нещо уникално. Това е най-уникалното място в град Варна, всичко го 
осъзнаваме. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре …. 
 
Росен МАРКОВ 
Мога да го обясня, какво трябва да … 
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав, но защо не го вкарате писмено това нещо и да го 

разгледаме на комисия. Става въпрос за собственост.  
 
Росен МАРКОВ 
Най-малко, което се сещам е от 2010 г. На рождения ден на кмета го 

вкарах, мисля че беше, извинявам се за кмета, на 18.11.2013 г. Г-н Портних, 
никакво движение, знаете че когато има кауза няма нещо, което да ме спре, 
както беше в Либия, така и за църквата на централни гробища. Дайте да го 
направим и всички 51 общински съветници без цвят да отидем един ден, да 



изпием по едно кафе или по една ракия, и да кажем – това го направихме за 
варненци. Дайте, мога да обясня, аз съм кратък, в една – две минути за какво 
става дума. Но нека да се гласува. Нека един да каже, че е против и да каже за 
какво е против. Да има кучета и наркомани само там. Това е най-уникалното 
място на град Варна. Отгоре с мои пари е сложен светещ кръст. Там е и 
политика, руснаците са християни, ние сме християни. Ще стане като фара на 
вярата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, аз ви предлагам, понеже говорихме преди това, дайте да го .. 

Иска доста голяма детайлизация като цяло. Касае се за собственост вече. Нека 
да го обсъдим, да го разгледаме … 

 

Росен МАРКОВ 
Вижте, това е само акт, само акт който няма кой знае какво. Просто 

искане, за да може вече аз да действам държавата да ни го дари. Иначе няма 
как да стане. „Без да искат как да ви го дадем бе, Росене.“ Трябва да се 
поиска. Нека да го гласуват общинските съветници и те да решат. Смятат ли, 
че съм прав или има някаква лична изгода ли, какво? То е за варненци. 

 
Иван ЛУКОВ 
Решенията, които взима общинския съвет касаят администрацията и 

кмета за действия по компетентност. Затова Ви предлагам – дайте да го 
разгледаме. 

 
Росен МАРКОВ 
Къде да го разгледаме? 
 
Иван ЛУКОВ 
Качваме се горе, в ресорната комисия по „Собственост и стопанство“, 

сядаме с … 
 
Росен МАРКОВ 
Това е взето решение на предишния Общински съвет в комисията по 

„Култура“. Решено е, но не е вкарано в Общински съвет. 
 
Иван ЛУКОВ 
Но тук говорим за „Собственост“. 
 
Росен МАРКОВ 
Точно за това, това е същото решение – теренът да стане общински. 

Това е взето на предходен и не е вкарано. 



Иван ЛУКОВ 
Добре.  
 
Росен МАРКОВ 
Има ли проблем да се гласува, не знам.  
 
Иван ЛУКОВ 
А в коя точка да го вкараме? 
 
Росен МАРКОВ 
Моля? 
 
Иван ЛУКОВ 
В коя точка да го вкараме? 
 
Росен МАРКОВ 
Ми последна, коя да е. Както църквата я вкарахте като последна, но 

стана факт, същата работа. Вкарайте я последна. Аз имам търпение да чакам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Като т. 20.     
      
Росен МАРКОВ 
Т. 20, добре. Благодаря ви и дано да е празник за всички варненци това, 

че ще гласувате. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров, в коя точка казахте да вкараме Вашето предложение? .. 

Има ли я в дневния ред? .. Хайде на микрофон, ако обичате го обяснете. .. Е 
ми то няма такава точка. 

 
Марио ШИВАРОВ 
Е ми тогава предлагам в „Собственост и стопанство“ да се сложи. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е друго. Понеже казахте „Здравеопазване“, а нямаме такава точка 

в дневния ред, и затова … 
 
Марио ШИВАРОВ 
Тогава в „Собственост и стопанство“ да се сложи. Като допълнителна, 

да – да се иска отчет. 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, ако няма други предложения, преминаваме към приемане на 

дневния ред. Най-напред така изчетените предложения. Последно 
постъпилото предложение на г-н Марков, като т. 20 в дневния ред да влезе 
разглеждане на .. Точно как го формулирахте, за да можем да го запишем тук. 

 
Росен МАРКОВ 
Теренът на паметникът на българо-съветската дружба да стане изцяло 

общинска собственост. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да упълномощим кмета да изиска тази собственост да стане общинска. 
 
Росен МАРКОВ 
Да, да изискаме вече от държавата държавната собственост, изцяло 

общинска. 
 
Иван ЛУКОВ 
Упълномощаване на кмета на община Варна да изготви документацията 

и искане до Министъра на регионалното развитие за теренът, който е около 
паметника на българо – руската дружба да стане изцяло общинска 
собственост. Колеги, в режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 1; въздържали се – 3. 
 
Стана проблем пак в таблетите. Прегласуваме го. В режим на 

гласуване. 
 
Росен МАРКОВ 
Моля ви всички общински съветници гласувайте „за“. То е за Варна, не 

е за Росен Марков.      
  
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Росен МАРКОВ 
Дами и господа общински съветници, горд съм с вас. 
 



Иван ЛУКОВ 
Следващото, което подлагаме на гласуване, това е предложението на   

д-р Станев към т. 15 да се допълни „и представителите на община Варна в 
общите събрания“. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 3; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Следващото, което беше направено като предложение за влизане в 

дневния ред е на г-н Шиваров, в точката по „Собственост“ да влезе като 
подточка … В колко, в петдневен срок? В петдневен срок управителя на 
тубдиспансера да внесе писмен отчет за изразходваните средства, които са 
получени от община Варна. В режим на гласуване колеги. 

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

предложението се приема. 
 
Следващото, което е постъпило за включване в дневния ред, това е за 

депото за отпадъци към точката по „Финанси и бюджет“, като подточка девет 
да бъде включено – за одобряване на текстът на представените споразумение 
и договор относно експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в землището 
на община Аксаково. В режим на гласуване колеги. 

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

предложението се приема. 
 
Следващото за включване в дневния ред, това е като т. 18 – 

предложението от д-р Бояджиев за приемане на доклад на представителя на 
община Варна д-р Ивайло Бояджиев за участието му в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение е предложението от председателя на 

правната комисия за точка в дневния ред - изменение на Наредбата за 
рекламната дейност съгласно ЗУТ, като т. 17 в дневния ред. В режим на 
гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1, 
предложението се приема. 

 
Следващо предложение за включване в дневния ред, това е от 

председателя на комисията по „Култура и духовно развитие“, като т. 2 в 
дневния ред да бъде включено предложението на председателя на комисията. 
В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 6; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
И последното, което беше направено като предложение за разместване 

на точките в дневния ред, а именно т. 15 да стане непосредствено след 
точката по „Финанси“, а именно т. 4. т. 15 да стане т. 4. В режим на гласуване, 
колеги.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 10; въздържали се – 14, 

предложението не се приема. 
 
Колеги, към целия дневен ред с така направените предложения за 

промени в него и включването на нови точки, моля с вашия вот да изразите 
приемането на дневния ред. В режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

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

развитие” относно: 
(1) – учредяване на Общински фонд „Култура“ и приемане на 

Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Варна. 
(2) – избор на членове на Експертен съвет към фонд „Култура“. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна.  



(2) – приемане на бюджета на община Варна за 2014 г. по приходи и 
разходи и приложенията към него. 

(3) – съгласуване на актуализация на Стратегически план за 
дейността за периода 2013 - 2015 г. и Годишен план за одитните 
ангажименти за 2014 г. на Звено за вътрешен одит в община Варна. 

(4) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект „В подкрепа на 
Варна за програмен период 2014 - 2020 година”, ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013 г.”. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. по проект „LIMEN: Културни пристанища от 
Егейско до Черно море“,  финансиран по Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007 - 2013 г.”. 

(6) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 
„Модернизиране на отделението за лъчелечение на СБАЛОЗ “Д-р Марко 
А. Марков – Варна” ЕООД, ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“.   

(7) – одобряване на недопустимите разходи по проект „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, община Варна”, ОП „Околна 
среда 2007 - 2013 г.” 

(8) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 
от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект 
„Персонални услуги за социална подкрепа”, ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. 

(9) – одобряване на текст на Споразумение и Договор, относно 
експлоатация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, землище на 
община Аксаково. 

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

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

(1) – одобряване на ПУП - ПУР на улици и поземлени имоти – 
публична собственост на селищно образувание „Ментеше”. 

(2) – съгласуване на ПУП - План извадка - ПРЗ за УПИ № I – 44, кв. 5, 
по проектоплана на кк „Св. Св. Константин и Елена”. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно: 



(1) – упълномощаване на кмета на община Варна да подпише 
документите за кандидатурата на Варна за „Европейска младежка столица” 
за 2017 г. 

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

стопанство” относно: 
(1) – увеличение на капитала и изменение на Устава на „Обреди” 

ЕООД. 
(2) – отмяна на решение № 582-9/10/26,27.07.2012 г. на Общински съвет 

– Варна. 
(3) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на помещения, 

включени в капитала на „Диагностично - консултативен център V Варна - 
Света Екатерина“ ЕООД със Сдружение „Евроинтеграция”. 

(4) – преобразуване на ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в 
ОП „Спорт – Варна”, приемане на правилник и организационна структура 
на новосъздаденото ОП. 

(5) – възлагане на кмета за предприемане на действия до МРР за 
безвъзмездно придобиване в собственост на „Юнашки салон” – Варна. 

(6) –  даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № 
Д-8-9200/225/28.03.2008 г. сключен между община Варна и „КОКО” ООД.  

(7) –  задължаване на Управителя на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД 
да представи отчет за разходваните средства, отпуснати от община Варна. 

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

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

администрация и районите. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ивелин Венелинов 
Вичев и Елеонора Венелинова Вичева от град Варна. 

 
9. Разглеждане на отчет от председателя на Общински съвет – Варна 

за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.08.2013 
г. – 31.12.2013 г. 

 



10. Приемане на отчет за извършените разходи от председателя на 
Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото събрание на 
НСОРБ и НАПОС за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.   

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Изработване 

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

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 
12. Приемане на доклад на представителя на община Варна Николай 

Лалев Дочев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

 
13. Упълномощаване на представителя на община Варна в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД – гр. Варна да участва в Общото събрание на съдружниците, насрочено 
за 19.02.2014 г. 

 
14. Упълномощаване на представителя на община Варна – Владимир 

Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” ООД, 
насрочено за 14.02.2014 г. 

 
15. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна. 
 
16. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските 
дружества, собственост на община Варна. 

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

относно: 
(1) – изменение на Наредбата за рекламната дейност съгласно ЗУТ. 
 
18. Приемане на доклад на представителя на община Варна Ивайло 

Симеонов Бояджиев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. 

 



19. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет – Варна. 

 
20. Възлагане на кмета на община Варна изготвянето на искане до 

Министъра на регионалното развитие, за безвъзмездно придобиване на 
земята, находяща се под Паметника на българо-съветската дружба. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
Дневния ред се приема. 
Преминаваме към първа точка от дневния ред. 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Във връзка с моето питане от 13.01. днеска 

получих Вашия отговор г-н кмете, в който Вие отговаряте за средствата 
предвидени в бюджет 2014 г. за финансиране на проекти залегнали в 
интегрирания план за развитие на Варна до 2020 г. Не съм съгласен с 
отговора по второто предложение, тъй като Вие цитирате дейност 606 – 
„Изграждане, ремонти и поддържане на улична мрежа“ са предвидени 64 хил. 
лв. за изготвяне на предпроект на основен ремонт на Аспарухов мост. Искам 
да Ви напомня, че в интегрирания план за развитие влезе предложение не за 
ремонт на естакадите, а за връзка между ул. „Девня“ и Аспарухов мост. На 
предното заседание Вие ми отговорихте устно, че ще бъдат предвидени 
средства. Имайки предвид важността на този обект, сложността на 
проектирането и изграждането мисля, че това е грешно решение. На 
заседание на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ аз се помъчих да 
обърна внимание на колегите да приемем, да предвидим средства за 
проектиране на тази връзка – за съжаление тя не беше направена. И имам 
един втори въпрос – Вие не присъствахте на заседанието на постоянна 
комисия „Финанси и бюджет“ и аз зададох въпрос на Вашия заместник г-н 
Пейчев, тъй като се докладва, че за 2014 г. община Варна ще усвои 290 млн. 
от европейски програми. Моите въпроси бяха следните и Ви моля, ако може 
Вие да отговорите, а именно: кои са тези програми; кои са конкретните 
проекти; какви средства са предвидени по тези проекти; по всичките ли 
община Варна е бенефициент и всичките ли започват от 2014 г. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други питания? Г-н На чков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на общинския съвет, 

уважаеми колеги. Използвам правото си да отправя две питания към кмета на 
община Варна. Първото ми питане към него е по отношение на състоянието 
на пространството пред Дома за техниката. Това пространство услужливите 



граждани, когато ние не сме им създали условия за паркиране, са направили 
подход от към „Цар Симеон“, от долната страна на „Цар Симеон“ също има и 
всички плочки са разбити. Аз мисля, според мен, личното ми мнение е че това 
е безстопанствено отношение към тази част от града, която независимо че се 
пада в разширен център тя е най-близо до предгаровия площад и създава 
възможност за отдих именно в тази градинка, която пък с учудване разбирам, 
че се поддържала ежедневно. Макар, че това го върнахме в комисията, просто 
моля така да вземете отношение по този въпрос. Никъде не е залегнат ремонт, 
поне да се спре паркирането по надлежния ред. 

Вторият ми въпрос към Вас е по отношение на охраната на територията 
на община Варна. Тъй като в комисията по „Собственост“ не получих отговор 
и ме насочиха да питам Вас – какво е вашето мнение и как ще продължи 
опазването на общинската собственост, след като едно необмислено решение 
на, предложение на стария кмет и решение на общинския съвет, стигнахме до 
ликвидация на общинската фирма, създадохме общинско предприятие, което 
също с решение на общинския съвет бе закрито. И тук възниква въпросът 
какво правим с подобренията. Колко пари бяха дадени за подобрения, за 
изкарване на лицензи, за антенни съоръжения и какво ще ги правим, когато 
по някакъв начин се отказваме от тази дейност. Ако на това заседание нямате 
конкретен отговор, мен ме интересуват вложените средства – какво ще 
правим с това имущество и какво е бъдещето, как виждате охраняването на 
общинската собственост, защото охраняването и опазването на общинската 
собственост това е едно от задълженията на община Варна. Не само през 
застраховки, през частни фирми, а и самата тя да се погрижи за имуществото. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други питания? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних. Аз първо искам да 

Ви благодаря за отговора на моя въпрос за павилионите с търговска марка 
„Лафка“. Тъй като днес получих отговора, ще се запозная подробно с Вашия 
отговор. Само искам да разбера какъв е, за колко години са тези концесионни 
договори и за да не си задаваме такива въпроси, аз очаквах че ще бъде 
предоставен концесионния договор на колегите от комисия „Търговия и 
туризъм“. От протоколите на заседанието на последната комисия разбрах, че 
такива не са предоставени, тогава ще Ви моля на мен като общински съветник 
да ми предоставите тези концесионни договори, за да се запозная по-
подробно. И въпросът ми днес към Вас е – престои да гледаме бюджета на 



община Варна. Аз никъде не намерих в бюджета цифра, в никое от 
приложенията, ако го има нали може би е мой пропуск, каква е общата 
задлъжнялост на община Варна към този момент. Когато Вие бяхте избран за 
кмет казахте, че ще направите ревизия, а и преди това в качеството си на 
председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ би трябвало да имате 
някаква представа за това. Значи въпросът ми конкретно е каква е общата 
задлъжнялост на община Варна към този момент. Всички кредити и всички 
задлъжнялости на общината. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. За протокола само името на микрофон. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
За протокола, Маргарита Атанасова. Добър ден на всички, добър ден на 

кмета г-н Иван Портних, на всички кметове които присъстват в залата, добър 
ден на г-н Луков, на всички представители които са от местния парламент, 
дами и господа които сте тук, и гости. Имам запитване, което съм входирала 
и съм предала същото на г-н Луков. Предполагам, че го е раздал, ако не в 
момента ще го чуете. Така, уважаеми дами и господа, запитванията са в 
няколко точки, които пряко ни интересуват гражданите. Първата точка е защо 
към дирекция „УСКОР“ се разширяват щатовете без да се обявява, че има 
място свободно на мястото на г-жа Юлия Трифонова, която бяхме 
предложили да бъде изпратена в каменарския приют да помогне там. Веднага 
се назначава лице, което е работило в каменарския приют, да е по-близо до 
лицето Иван Радев, за което също му се намери работа в тази община отново, 
като този човек няма абсолютно никаква дейност и никога не е работил 
контрол в туристическия бранш, но все пак го настаняват. Така.  

Следващото е защо лицето Иван Радев посещава директно приюта с 
новата уж служебна … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега. Само за секунда, ще Ви помоля малко по-кратко, по-стегнато, все 

пак основаната тежест на тази сесия е да разгледаме бюджета на община 
Варна, от който 300 хил. граждани се нуждаят. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
… защо това лице Иван Радев посещава каменарския приют, след като 

той не е никакъв вече там. Защо след предупреждение, че лицето Анатолий 
Тодоров към г-н Няголов, че няма абсолютно никаква диплома не се взема 
нищо под надзор и се стигна до там ние да подаваме, неправителствените 



организации, сигнал до прокуратурата и да се разследва всичко това. Защо не 
се търси отговорност на въпросното лице, което го изхвърлихте от общината, 
Анатолий Тодоров, който е откраднал документи, казвам директно, откраднал 
е документи за дарения и аксесоари от някакви НП – организации, подавал е 
сигнали фалшиви, дипломи и т.н. Смятат го, че не е уместно, в такъв случай 
ние ще подадем, ще заведем дела. Защо г-н Няголов си позволява луксът да 
твърди, че ОДПК му е наредила да затвори приюта, след като това излезе, че 
не е вярно. Защо даваше пред нашите очи некастрирано животно на г-жа 
Дарина Бързева, с какви превенции се ползва тя пред него. Преди това 
обсипваше стените навсякъде против него с какви ли не дописки и извенднъж 
почна да й дава на нея, като казва че лекар й е разрешил отдолу, обаче не е 
така. Следващото е, защо г-н Няголов в приюта позвъни на Георги Алатов да 
го накара да си вземе болнични, ние бяхме наоколо и чухме, за да може да 
избегне отстраняване от работа. Така. Защо г-н Няголов и заместник – кмета 
Тодор Иванов не казват пред всички колко пъти Ивайло Василев е обикалял 
на горе по тях. Така.   

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме го. Така или иначе Вие го имате това нещо входирано и 

писмено … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да, входирано и подписано. Само искам да попитам какво стана с 

фактурата от 2500 лв., която г-н Иван Портних подписа за найлони, до ден 
днешен парите са преведени пък я няма. И какво стана с тези 24 хил. лв., след 
като в момента се казва, че се прави нещо, а не се прави нищо. И моля ви, 
обърнете внимание, влезте в youtube и намерете лицето, фактически Теодор 
Николов и изтеглете от там филмите, които сме заснели – те са около пет 
часа, което означава къде умират животните и захвърлени от град Варна и 
другото „Адът на Варна“. Това е. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, много Ви благодаря за така кратко зададените въпроси. Г-н 

Радев искаше думата. Само … 
 
РАДЕВ /гражданин/ 
……………………….. /н.р./ 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав. Ще се опитаме да работим по правилник. Много 

Ви благодаря. Други питания? Имате ли някакви питания, ако не -  да 
преминаваме към дневния ред. Слушам Ви. Е ми дамата не … 

 
Татяна ИВАНОВА 
Е ми чакам да ми дадете думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е Вие не сте я поискали. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Е ми искам я. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми добре. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Инж. Татяна Иванова, гражданин. Питанията ми естествено пак са във 

връзка с административния контрол, който трябва да стане ефективен в 
общината и в районните кметства. Първото ми питане – след като на предната 
сесия се вмениха правомощия на районните архитекти по районите, питането 
ми е към главния архитект на община Варна, нищо че не го виждам в залата, 
как ще осъществява и контролира дейността на районните архитекти 
съгласно това, че съгласно чл. 5 от Закона за устройство на територията 
координирането и контролирането на районните архитекти се осъществява от 
главния архитект на община Варна. 

Второто ми питане е към кметовете на районите, пак във връзка с тази 
връзка, как ще се осъществява вътрешния служебен контрол по Закона за 
държавния служител спрямо държавните служители, тъй като моето 
впечатление е, че такъв контрол аз лично не съм видяла да се осъществява.  

Третото ми питане е как се, по каква процедура се формират районните 
експертни съвети по устройство на територията, на какъв принцип се 
подбират лицата, които влизат в тях и къде можем да се запознаем с тази 
процедура.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Хубаво ще е да си задавате въпросите и писмено, ще ви 

бъде отговорено предполагам. Много на кратко, нямаме вече време, разберете 
… 



 
……………………. /гражданин/ 
Да, ще бъда кратък. Въпросът ми е към г-н Портних – става въпрос за 

над шест декара държавна земя в кв. „Виница“. След среща с новоназначения 
областен управител, областна администрация е взела решение да бъде 
предоставена тази земя на община Варна. Тази земя е с цел спортна дейност. 
До къде е стигнала процедурата, какво се прави по въпросът. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. 
 
……………………. /гражданин/ 
Въпросът ми е продиктуван от факта, че „Виница“ остана единственото 

населено място, където няма спортна площадка. Благодаря ви за вниманието. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Колеги, нямаме повече време … Г-жо Савова, 

заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Да, бях дала заявка още в самото начало. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. 
 
Веселина САВОВА 
Г-н Портних, въпросът ми към Вас е свързан с Вашия обществен съвет 

за култура. Това са хората, които Вие сте избрали да Ви съветват в областта 
на културата за Варна. Заради безпрецедентното заседание закрито, на което 
бяха помолени журналистите да излязат, а всъщност във Вашия обществен 
съвет има наши колеги, т.е. стана един двоен стандарт за присъстващи в него 
и извън него. Въпросът ми към Вас е следния – дали Вие в Правилника за 
работа на обществения съвет по култура ще включите задължителна точка 
той да бъде открит, в зародиш да се прекрати практиката на закрити 
заседания. И втория ми въпрос – ще възложите ли на Вашия обществен съвет 
по култура, когато излиза с позиции да се прилагат и протоколите от тези 
заседания. Защото освен един конфликт на интереси вече констатираме и 
вътрешен конфликт на интереси в обществения съвет по култура, с който ще 
Ви запозная отделно, за да не досаждам на аудиторията. Но тези правила, ако 



може да гарантирате, че ще бъдат заложени в правилника за работа на този 
съвет, който е на Ваше подчинение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Г-н председател, ще разрешите ли ….                
 
Иван ЛУКОВ 
Сега, ще ви помоля, съгласно правилника, който е приет и който го 

приемахме миналата година още, всички тези въпроси които в момента се 
задават в правилника е залегнало да бъдат в рамките на 30 мин. 
Консолидирайте ги, вижте ги, много ви моля, това е общо 30 мин. Така е 
записано в правилника, всички са присъствали когато този правилник е 
приеман. Много ви моля по-кратко, без излишни словоизлияния.    

 
Кадрия МЕХМЕД 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, инж. Кадрия Мехмед, 

говорител на отворения обществен съвет. Г-н председател, от отворения 
обществен съвет на протестиращите във Варна изразяваме сериозни съмнения 
относно законосъобразността на извършващото се от Общински съвет – 
Варна. Тъй като отговорността за това е на председателя на общинския съвет, 
имаме към Вас четири въпроса, ако позволите. Първия – намирате ли за 
законосъобразно проектът на бюджет 2014 г. на община Варна да бъде внесен 
за приемане пред Общински съвет – Варна без повторно публично 
обсъждане. Така както направиха много общини от цялата страна.  

 
Иван ЛУКОВ 
Сега … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Нека да си зададем въпросите. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, много Ви моля, като дойде времето да обсъждаме бюджета … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Ние имаме точка въпроси и питания, тези са питанията ни към Вас. 
 



Иван ЛУКОВ 
Питанията към кого? 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Към Вас, към председателя … 
 
Иван ЛУКОВ 
Те са към кмета питанията. Много Ви моля. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Ние се обръщаме към Вас. Така. 
 
Иван ЛУКОВ 
Що се отнася до законосъобразност има органи, които ще кажат кое е 

законосъобразно и кое не е. Ние тук не сме съд, не сме разследващи органи, 
които да казваме кое е законосъобразно. 

 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре, нека да ги изложим.  
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря, като дойде точката за бюджета ще имате думата, 

като дойде точката за бюджета ще ги изложите, няма никакъв проблем. Ще 
Ви бъде дадена думата.  

 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре, прескачам точките за бюджета. Нека да задам четвъртата, която 

е по отношение на общински съветник. Това е взето на съвет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама въпросите са към … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Питанията са към кмета, така е в дневния ред. 
 
 
 



Кадрия МЕХМЕД 
Така. Поради проявения обществен отзвук и нереагиране от страна 

Ваша, на г-н председателя, на миналата сесия от отворения обществен съвет 
Ви предупредихме и излагаме следното и Ви молим да отговорите. Съгласно 
чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 от същия закон, а 
именно приемане на членове в комисии на Общински съвет се взимат с 
мнозинство повече от половината от общия брой съветници. С решение от 
04.06.2013 г. общинския съвет с кворум от 25 гласа, от 25 общински 
съветници е приел общинския съветник Анула Георгиева Рашкова в няколко 
комисии. Нашето питане към Вас е – значи Вие противоречите на закона. 
Проверете си решението, казвам Ви го точно, конкретно. Нашият въпрос към 
Вас е – въпросният общински съветник получавал ли я парични 
възнаграждения за участието си в комисиите и в какъв размер за годините 
2013 и 2014 г. Ако да, считате ли че същото е на законно основание, като 
имате предвид, че сте приели решение в противоречие на закона. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
И аз Ви благодаря за изслушването. По бюджета … 
 
Иван ЛУКОВ 
Имаме питане и отговори на питания към кмета. Колеги, предлагам … 
 
Христо ЙОНКОВ 
Съвсем кратък въпрос. Христо Йонков се казвам, от отворения 

обществен съвет. Искам да запитам г-н Портних дали е уместно за 
продавачите на мартеници да се искат една камара документи, че не дължат 
данъци и такси, а г-жа Благомира Александрова, шефка на общинска комисия 
по „Младежта и спорта“ на Варна дължи 4638 лв. на общината и е шеф на 
комисия. Удачно ли е това? 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги … Няма други питания. Да дадем думата на г-н 

кмета за отговори на така поставените въпроси. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Ще бъда изключително кратък, защото 



днешната сесия в действителност има наистина един основен приоритет и 
това е приемането на бюджета на община Варна за 2014 г. Бюджетът вече би 
могъл да бъде приет, ако не трябваше вие уважаеми дами и господа общински 
съветници да заседавате втори път, след като декемврийската сесия беше 
върната. Считам, че в действителност не бива и не следва да има подмяна на 
дневния ред на града, защото с приемането на бюджета, с влизането му в 
сила, естествено ще се даде ход на всички тези политики, които са заложени в 
бюджета и които аз съм абсолютно обеден, че са в интерес на развитието на 
Варна и в интерес на варненци. Така че този път няма да си позволя обширен 
коментар именно поради тази причина. Поемам ангажимента всяка следваща 
сесия да отговарям директно на всички въпроси, изчерпателно, в 
действителност ако няма необходимост от допълнително проучване. 

Г-н Джагаров, тази тема я коментирахте и по комисии, мисля че 
отговорът е очевиден, но Ви каня на среща за да го изясним, за да не изглежда 
че имаме противоречия по темата важен ли е Аспарухов мост или не е важен. 
И кой какво трябва да свърши всъщност в тази посока.  

Г-жа Карапетян, също каня на среща, за да обясня и за да не влизаме в 
диспут. Няма никакъв смисъл от това. Отговорите са прости и ясни в 
действителност, така че наистина спирам до тука. Важното днеска за града и 
за варненци е да бъде приет бюджетът на община Варна, бюджет който ще 
даде наистина перспектива за развитие през следваща година. Бюджет, който 
гарантира тези милиони за които някой зададе въпрос, тези европейски 
милиони, защото за шест месеца аз лично съм подписал договори за над 110 
млн. Освен, че бюджетът има наистина една амбициозна капиталова 
програма, освен че бюджетът защитава основни свери които са приоритет на 
общината, като образование, здравеопазване, спорт, социална политика и т.н.  
Този бюджет в действителност гарантира, че тези европейски средства ще 
влязат в икономиката на града ни и че с тези средства ние наистина ще 
развиваме Варна. Пожелавам ползотворна работа на общинския съвет и 
искрено се надявам днес, в края на деня да се поздравим с приет бюджет на 
Варна. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Колеги, предлагам да преминем напред по 

дневния ред. Точка втора от дневния ред.           
 



II. 
 

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

и духовно развитие” относно: 
(1) – учредяване на Общински фонд „Култура“ и приемане на 

Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Варна. 
(2) – избор на членове на Експертен съвет към фонд „Култура“. 
 

 Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на вашето внимание 

представям проекти за решения за Двадесет и осмото заседание на Общински 
съвет – Варна от постоянна комисия „Култура и духовно развитие“, в две 
точки. Първа: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 и 
чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от Закон за закрила и развитие на културата, 
Общински съвет – Варна: 

1. Учредява Общински фонд „Култура”. 
2. Приема Правилник за работа на фонд „Култура” на община Варна, 

съгласно Приложение № 1. 
3. Приема Насоки за кандидатстване за финансиране на фестивали, 

конкурси и творчески проекти по фонд „Култура” - 2014 година, съгласно 
Приложение № 2. 

Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински съвет 
– Варна организацията за разработване на Стратегия за развитието на 
културата за  2014 - 2020 г.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да отправя само един въпрос към председателя на комисията. 

Във връзка с това, че наименованието, което се дава е „фонд“. Значи, когато е 
„фонд“ правилно е да се разсъждава в посока, че към този фонд няма само 
общинско финансиране, защото реално във фонда, т.е. ако го наречем че е 



правилно като наименование, той стартира с една инвестиция от бюджета. 
Там са реално всички мероприятия, които ще се извършат от функцията 
„Култура“. Въпросът ми е състава, който предлагате, ако приемем това 
наименование „фонд“, би следвало той да е отворен, тъй като в града има 
доста така бизнесмени, които биха участвали и едно такова начинание би 
получило така добра гражданственост, ако действително има такава 
възможност със своята лепта те да спомогнат за по-атрактивни и по-смислени 
мероприятия. Тъй като когато недостигат парите само там е резерва, в който 
можем да търсим подобряване на качеството на културната дейност в града. 
Не само материална база, но и продуктът който излиза от него.  

 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. Веднага отговарям на колегата Начков. Чл. 36 от Закона за 

закрила и развитие на културата дава точно тази възможност, за която Вие 
казахте, ал. 2 коментира че средствата от фонда се набират от източници 
определени с решение на Общински съвет, така както при нас стартира. 
Лихви по сметките на фонда, дарения, завещания и спонсорство от български 
и чуждестранни физически и юридически лица, и средства предоставени в 
изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата. Така че 
ние поставяме едно начало на тази пилотна програма. Живот и здраве да 
успеем и по другите четири точки, които закона позволява, да могат да се 
набират допълнително средства.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други? Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Във връзка с това, което каза колегата Начков – предлагаме да бъде 

допълнено в решението за набиране на средства от фонда, точно както г-жа 
Димова в момента го изчете. Според Закона за развитие на културата или 
конкретно да впишем „средствата от фонда се набират от“ и да допълним 
„средства предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в 
областта на културата, дарения, завещания и спонсорство от български и 
чуждестранни физически и юридически лица, и лихви по сметки на фонда“, 
както е вписано в закона. И в допълнение искам, като общински съветник и 
като гражданин да благодаря на кмета на община Варна за това, че създаде 
Обществен съвет по култура, който активно работи по приемането на 
правилника и на членовете на Обществения съвет, на всички общински 
съветници които положиха един огромен труд начело с г-жа Димова, за да 
можем да приемем за първи път във Варна един такъв прекрасен, прозрачен 



правилник за управление на средствата в културата и дай Боже от тук нататък 
това ще помогне за развитие на културата във Варна. Благодарим Ви, г-жо 
Димова и на Вас. Благодарим и на кмета на община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Даниела ДИМОВА 
Колеги, относно изчетените искания на г-жа Гърдева да бъдат 

представени, юристът ще даде тълкувание, но аз не считам че е необходимо 
да преписваме закона в нашите правила. Заповядайте. 

 
Адв. Деяна СТЕФАНОВА 
Тъй като Закона за закрила и развитие на културата изчерпателно 

изброява начина на финансиране на този фонд, няма нужда отделно в 
правилника да бъде преповторено. Това е подзаконов акт, който следва да 
бъде съобразен с по-висшия по сила нормативен акт. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпреки, че е предвиден в цитирания от Вас закон обхвата на 

приходите на този фонд, аз считам че изрично следва да е заложено и в 
правилника, тъй като тези приходи се набират по решение на Общински 
съвет. Няма пречка да бъде включено това нещо. Чисто технически и за по-
голяма сигурност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Няма пречка, както казват и юристите на общинския съвет, така че ще 

бъде внесено и записано в правилника. Така. Други мнения и съображения? 
Няма. Колеги, в режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1346-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 от ЗМСМА и чл. 

18, ал. 1 и чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от Закон за закрила и развитие на 
културата Общински съвет – Варна: 



1. Учредява Общински фонд „Култура”; 
2. Приема Правилник за работа на фонд „Култура” на община 

Варна, съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 
3. Приема Насоки за кандидатстване за финансиране на 

фестивали, конкурси и творчески проекти по фонд „Култура” - 2014 
година, съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински съвет 
– Варна организацията за разработване на Стратегия за развитието на 
културата за  2014-2020 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 3; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Колеги, предложението се приема с така направените предложения за 

промени, които г-н Балабанов ги предложи, да бъдат изписани и в 
правилника. Т.е. законът, чл. 36 да бъде изписан и в правилника. Няма 
проблем.  

Благодаря ви. 
 
Даниела ДИМОВА 
Точка втора: 
 
1347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5 от 

Правилник за работа на фонд „Култура” на община Варна, Общински съвет – 
Варна по предложение на ПК „Култура и духовно развитие” избира състав 
на Експертния съвет, както следва: 

1. Даниела Стефанова Иванова-Димова – Председател на ПК „Култура 
и духовно развитие”; 

2. Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 
3. Светлана Иванова Такева - общински съветник; 
4. Ламбрин Димчев Сотиров - Председател на Обществения съвет по 

култура или избран член от състава на Обществения съвет; 
5. Десислава Валентинова Георгиева – вр. и. д. Директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие”; 
6. доц. Веселина Веселинова Димитрова – секретариат Европейска 

столица на култура 2019; 
7. Николай Йорданов Русев – художник; 
8. Христо Иванов Дипчиков – музикант; 
9. д-р Ина Божидарова Петкова – театровед; 
10. Ангел Христов Дюлгеров – писател; 



11. Пенка Живкова Янакиева – общ специалист.  
 

Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
  
Даниела ДИМОВА 
Благодаря, колеги. Честито на културата ни с тази нова придобивка и 

успешна работа за „Европейска столица“ за втория тур. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
В действителност, постави се едно начало с правила. 
Преминаваме към точка трета от дневния ред.  
  
 



III. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна.  

(2) – приемане на бюджета на община Варна за 2014 г. по приходи и 
разходи и приложенията към него. 

(3) – съгласуване на актуализация на Стратегически план за 
дейността за периода 2013 - 2015 г. и Годишен план за одитните 
ангажименти за 2014 г. на Звено за вътрешен одит в община Варна. 

(4) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект „В подкрепа на 
Варна за програмен период 2014 - 2020 година”, ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013 г.”. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. по проект „LIMEN: Културни пристанища от 
Егейско до Черно море“,  финансиран по Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007 - 2013 г.”. 

(6) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 
„Модернизиране на отделението за лъчелечение на СБАЛОЗ “Д-р Марко 
А. Марков – Варна” ЕООД, ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“.   

(7) – одобряване на недопустимите разходи по проект „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, община Варна”, ОП „Околна 
среда 2007 - 2013 г.” 

(8) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 
от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект 
„Персонални услуги за социална подкрепа”, ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. 

(9) – одобряване на текст на Споразумение и Договор, относно 
експлоатация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, землище на 
община Аксаково. 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „Ф и Б“ 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Давам думата на … Г-н Начков, процедурно, слушам Ви. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Продължавайки мнението на кмета, че това е важен ден и присъствието 

на доста външни за съвета граждани, които се интересуват може би какво 
предвижда този бюджет, аз правя процедурно предложение да дадем 
възможност на администрацията в съвсем кратко експозе да направи след 
дебатите и окончателния вариант на бюджета, който се внася. И след това да 
се даде възможност на общинските съветници, които желаят да поставят 
конкретни проблеми, тъй като може би и от политически групи ще има да се 
изкажат, все пак това е и политически документ, както каза г-н кмета. И вече 
ако има някакви корекции по решенията на ход, когато се гласуват ще се 
предложат.  

 
Иван ЛУКОВ 
Не разбрах процедурно предложение правите да дадем думата на … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Правя процедурно предложение как да протекат дебатите по точката, 

като първо едно кратко експозе от името на администрацията, защото все пак 
кмета е вложител на първичния документ, който е създаден. След това 
съветниците дали като ръководители на групи ще се изказват мнения, 
съображения, и след това вече по естествен път ще стигнем до гласуването на 
съответните предложения за решения на постоянната комисия. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не мога да се съглася с така направеното предложение, предвид 

следните обстоятелства: на първо място, бюджета на община Варна беше 
публикуван на сайта на община Варна и престоя там в законоопределените 
срокове. На второ място беше проведено едно широко обществено обсъждане 
тук, в тази същата зала и администрацията направи едно задълбочено 
представяне на проекта за бюджета. На трето място, проектът за бюджет беше 
разгледан сигурно от десет комисии, ако греша ме поправете за бройката, 
като в окончателния си вариант бе разгледан на постоянна комисия „Финанси 
и бюджет“. Всички заседания на тези комисии бяха отворени за граждани, 



журналисти, гости и т.н. Така че не виждам смисъл сега да утежняваме още 
повече процедурата с още едно представяне. Благодаря ви. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Значи, една реплика към уважаемия от мен г-н Балабанов. Г-н 

Балабанов, това е хронология, което Вие казвате. Аз понеже съм малко по-
информиран мога да Ви задам веднага въпроса как от публичното обсъждане 
от 211 млн. станаха 222. Но не искам да влизам в конкретика. Затова, за да не 
губим време в такива безсмислени дебати, колегите съветници с гласуване 
или подкрепят или неподкрепят решението. Значи то затова се казва 
процедурно предложение. Не искам да влизам в дебати, защото доста неща 
можем да си разменим, като информация. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук съм напълно съгласен с Вас, г-н Начков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, направено е процедурно предложение. Моля с вашия вот да 

изразите вашето становище по така направеното процедурно предложение на 
г-н Начков. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 11; против – 7; въздържали се – 20, 

предложението не се приема. 
     
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли да пристъпя към първа точка? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Балабанов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1348-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82 от 
Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на община Варна с 
изх. № РД14001154ВН/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна: 



1348-3-1. Отменя Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна приета с решение № 701-
8(14)14.07.2004 г., допълнена и изменена с решения, както следва: 

- № 3043-10(37)25.01.2006 г.; 
- № 3222-7(41)16.05.2006 г.; 
- № 1398-9(15)20.05.2009 г.; 
- № 2787-9(28)10,17.11.2010 г.; 
1348-3-2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение.   

 
Наредбата е обявена на сайта на община Варна в законоустановения 

срок, както и е разгледана от „Правна комисия“, която е дала положително 
становище. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 5; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По точка две бих искал да направя първо едно кратко изявление от 

името на групата на „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна, ако ми позволите г-н 
председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, заповядайте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Уважаеми г-н … 
 
Иван ЛУКОВ 
Предполагам, че и другите политически сили ще имат изявления, така 

че … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да започнем разглеждането по същество, просто на проекта на 

решение, да направим изказвания. 



Иван ЛУКОВ 
Думата на г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 

журналисти, уважаеми гости. Преди представяне на проекта за решение за 
приемане на проектобюджета на община Варна за 2014 г. бихме искали да 
изразим нашето становище. Считаме, че така представения ни проект на 
бюджета на община Варна за 2014 г. е амбициозен и едновременно с това 
реалистичен. В него от една страна е заложено реално планиране на 
приходите, а от друга рационалното им разходване. В приходната част 
въпреки приетото решение за намаление на данъците местните и такса смет, е 
увеличена с 10 млн. и възлиза на 222 млн. лв., което е с повече от 10 млн. от 
заложеното в първоначално приетия бюджет за 2013 г. В разходната част 
виждаме основните приоритети на бюджета, част от които са: образование, 
социална политика, здравеопазване и амбициозна капиталова програма. Тази 
програма през настоящата годна възлиза на 35 млн. лв. Не следва да 
забравяме и средствата, които община Варна има реалната възможност през 
настоящата година да усвои по европейските програми, те възлизат общо на 
290 млн. лв. С които суми на практика бюджетът надхвърля половин милиард 
лева. В този смисъл колеги, аз ви каня да гласуваме решение, с което да 
приемем така предложения ни проект за бюджет за 2014 г. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Начков, заповядайте.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, тъй като от администрацията остана само заместник 

– кмета и него така го поздравявам с участието в тази дискусия, когато ще 
има възможност всеки от нас да си каже мнението. Независимо, че сме 
опозиция, все пак ние сме част от този град. И не е без значение да се чуе и 
нашата дума по отношение на бюджета, затова от името на нашата група аз 
искам да споделя няколко мисли по приходната и разходната част на 
бюджета, и в заключение да изкажа становището на групата ни по отношение 
на бюджета за 2014 г., тъй като и кмета определи това като едно от най-
важните събития, приемането на бюджета като основен документ за работа, 
както на общинската администрация, така и публичния образ на това, което 
ще се случи в 2014 г. в града.  

По отношение на приходите ние в окончателния вариант, който е 
представен считаме че няма смисъл да разсъждаваме по отношение на 



държавно делегираните дейности, по-важно е как виждаме ние местните 
приходи. И именно в тази част, в местните приходи, които формират малко 
над 50 % от приходите на местния бюджет, искаме да изразим 
безпокойствието си, че в приходната част има заложени кухи обеми. И 
именно какво виждаме ние – в имуществените данъци, примерно данък 
„Дарение“ е скочил на 16 700 000. Аз лично не си го обяснявам по какъв 
начин ще се изпълни тази сума. Това е една трета от имуществените приходи. 
А за сметка на това туристическия данък е намален с 200 хил. Неданъчните 
приходи има и друг куриоз – примерно приходите от доходи от собственост, 
има едно изречение заложено в което казва „да, по-малко са, защото е по-
ниска събираемостта на наемите“. Това е констатация, обаче няма мерки. Т.е. 
заложената сума подсказва, че и тя е под въпрос, тъй като дали има свободни 
наемни помещения, дали редовно наемателите не си плащат наемите, като 
ситуация не е изразено, а само се констатира, че е малка събираемостта на 
наемите. „Други неданъчни приходи“ – миналата година забележете, което 
ще лъсне в отчета за 2013 г., в актуализирания бюджет има заложени 
1 086 000, това е бил кух обем в миналата година. И сега се поправя и са 
заложени само 56 624 лв. Да, действително други неданъчни приходи трудно 
могат да се предвидят като приход. Но какво става със следващия приход, 
който е заложен „Продажба на нефинансови институции“ – 5 609 000 при 
нула в 2013 г. Днеска сме средата на месец февруари. Има десет месеца до 
края на годината. 5 млн. като ги разделите, общината трябва да прави по 500 
хил. на месец приход от разпореждане с общинска собственост. Било то 
сгради, било то земя. И най-учудващото е, че ето и на днешното заседание на 
общинския съвет, в точката „Собственост и стопанство“ ние имаме само да 
подновим един договор за наем. Е как ще стане това нещо, като приход? Това 
не е ли кух обем? Значи от тези 5 млн. реалистичността да се събере нещо е 
по-малка от една трета според мен. Общината от две години е напуснала 
пазара на недвижимите имоти. Тя няма атрактивни имоти, които да предложи 
и от първа ръка да бъдат купени. Т.е. едно време за възстановяване на 
позициите, пазарните позиции на община Варна в този пазар, доверието на 
тези които ще купят и стигането до разпоредителната сделка. Т.е. това е 
време. Аз съм си направил труда и мога да ви кажа, че едно ликвидиране на 
съсобственост трае около три месеца. Но това са дребните суми, които биха 
влезли в общината, те не могат да направят 5 млн. И накрая, в приходите има 
една странна сума – „Приходи от дарения от чужбина“, 769 901 лв. Може би 
фондация …… /н.р./ ще ни помогне. Не знам. Всичко е възможно в този свят. 
Но това за нас е също кух обем. Т.е. изброените ситуации, като позиции в 
приходната част на бюджета подсказват, че няма заложени никакви буфери. 
Значи, ако не се случи това събитие, какво правим. Защото до сега работим на 



първосигнална система. Не се случи събитието – намаляме разходите. Това е 
принципа, който е работено с години наред, тука има други колеги които са 
запознати. Това не е добрия принцип. Той осакатява развитието на града.  

По отношение на разходната част на бюджета, аз ще спомена само два 
момента – един път това е образованието, като функция за първи път там 
срещам ръст в разходите, но разходите отнесени към първоначалния бюджет 
от 2013 г. Ние имаме актуализиран бюджет от декември месец, защото и по-
нататък където отърва цифричката се посочва ръста. Аз мисля, че това не е 
добре, защото след два месеца ще се вкара отчета и ще се види. Според мен 
реалната сума, с която общината е боравила през 2013 г. е сумата на 
първоначалния бюджет, който те са вкарали в ноември месец на публично 
обсъждане. Това е най-реалистичната основа върху която те стъпват. Втория 
момент е в разходната част, изключително не сме доволни от определените 
средства за „Здравеопазване“ в града. И то начина, по който се финансират 
отделните мероприятия. Значи как може скенера на онкодиспансера да бъде 
финансиран с бюджетни средства, когато също е търговско дружество, не 
казвам че не е приоритет. Но трябва като собственици на тези търговски 
дружества в здравеопазването ние да имаме особено отношение, защото 
ползвателите на услугите са 90 % от гражданите ни. А в „приватизацията“ 
трета година забиваме един скенер на „ДКЦ V“. Това просто е, аз не мога да 
го оприлича като отношение, недалновидност когато се разсъждава по 
отношение на апаратура, която е необходима за здравните заведения, за да 
имат те конкурентоспособност на този пазар на доболничната помощ и да 
могат да защитават действителните интереси на града. В крайна сметка 
всичко е пазарна среда и собственика, когато не се интересува от дружествата 
си какво можем да кажем ние? Това е за, понеже съм гледал и бюджета от 
2013 г., това е втората година на неглиже отношение към здравните заведения 
и към двете болници в града. Затова в заключение ще кажа и какво е нашето 
становище по този проблем за града. Тъй като няма смисъл повече от цифри 
да говоря, аз искам да обобщя няколко въпроса, които се явяват на фона на 
дискусии които сме водили. Примерно в справка „6а“ има предвидени 
средства за общинско предприятие „Охрана“ – 18 162 лв., предприятието сме 
го ликвидирали. .. Моля? .. Е, значи сега да не минаваме в дебати защо е така. 
Примерно общинско предприятие „Строителство и ремонт“ – 10 480 лв. 
заложени. В Приложение № 8 за СУПЦ-то 50 хил. ремонт на този обект. 
Някой може ли да каже колко пари вложихме по оперативната програма, 
колко пари верифицираха и каква е разликата от дофинансирането? Защото то 
излезе златното яйце на последния мандат на стария кмет. Знаем там 
отношенията какви бяха. Никога не мога да кажа нещо, което за новия кмет 
нямам никакви впечатления още. Но това е наследство от .. Г-н Янко Станев, 



да не пропуснете някоя цифра само. .. Така. И завършвайки искам да кажа, че 
ние не приемаме варианта, в който приходната част на бюджета не е 
защитена с буфери, където в различни събития в текущата година, които не се 
случват да продължим да работим по стария начин - да режем от разходната 
част. Реално подобна схема от недосъбиране на приходи, това е в 
приватизацията, защото и там сме на нула. Там също трябва да се пребори за 
пазара и инвестициите на определени фирми, за да можем нещо да направим. 
Но 5 млн. никога не могат да се съберат и затова и инвалидите ще чакат за 
автобусите, и „Обреди“ ще изчакат за алеите, които са им предвидени, и 
„Галата“ за алеите. Дано нещо там се случи, защото там е сложено за 
финансиране. И в разходната част най ни е болно за отношението към 
варненското здравеопазване и ние обмисляме изцяло да си оттеглим от 
участието в отговорността, която сме поели в лицето на г-жа Петкова, да се 
занимава с председателския пост в тази тежка комисия, защото всички 
негативи, когато няма чуваемост от двете страни и се залагат предварително 
договорени обекти, а останалите са сложени на тезгяха, защото в един момент 
те ще станат недействащи здравни заведения. Такова чудо аз в годините не 
съм виждал, като отношение към здравната ни система. И това е начина ние 
да се оттеглим с достойнство, и да кажем че това е нашето решение, тъй като 
не можем да търпим негатива, който ще се понесе от нашите съграждани. 
Изхождайки от изложеното до сега искам да кажа, че макар и в малък състав, 
като представителство в този Общински съвет, ние все пак имахме 
възможността днес да изразим нашето становище и да обявим пред вас, че 
ние няма да подкрепим варианта, който е предложен в днешното заседание на 
общински бюджет за бюджет 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Две минути, заповядайте д-р Петкова. .. Добре, 

разбрахме. Г-н Начков му дадохме възможност, той така е доста общителен, 
обобщителен, така че нека да го изслушаме. Предполагам, че после в 
обсъждането на точката пък няма да се изказва. Така че .. И едва ли друг 
някой ще може така, да .. Предполагам, че когато обсъждаме самата точка той 
няма пак да се изказва тогава. Заповядайте, д-р Петкова. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н председател, уважаеми колеги, аз наистина ще бъда съвсем кратка, 

но тъй като г-н Начков заговори за здравеопазване, аз като председател 
настоящ на комисията по „Здравеопазване“ съвсем отговорно заявявам, че от 
две – три години наблюдаваме един рецидив по отношение какво се случва 
със здравеопазването на град Варна. И само ще бъда конкретна с няколко 



примера – миналата година бюджет 2013 г. във функция „Здравеопазване“ 
бяха заложени над 1000, извинявайте – милион и нещо, във функцията 
касаеща 469, т.е. здравните заведения, ДКЦ-тата и болничните заведения. От 
тези милион и нещо нито един лев не беше даден след като е гласуван в 
бюджет 2013 г. И аз много се притеснявам, че тази година отново ще 
наблюдаваме нещо подобно. От всичките 5 млн., които са дадени за местни 
дейности пак около 1,5 млн. отиват във функция 469. Залагани от АГ – 
болница, от Очна болница, от ДКЦ-тата, нужди от апаратура от 2013 г. 
бюджет, 2011, 2010, не са изпълнени. Каква е опасността примерно само за 
АГ – болница, аз го казах и на комисията по „Финанси“, поисканите 60 хил. 
лв. заложени в бюджет 2013 г. и нереализирани, незаложени в бюджет 2014 
г., поставят пред реална опасност целия североизточен регион да остане без 
неонатологична помощ, защото по стандарта, медицинския стандарт е 
необходимо болницата да разполага с собствена микробиологична 
лаборатория. Ако недадем тези средства болницата няма да има тази 
лаборатория и няма да получи съответния сертификат. Подобен е случаят с 
Очна болница, където още в бюджет 2013 г. са заложени 190 хил. лв. за 
операционния микроскоп. Когато разглеждахме въпросът на комисия по 
„Здравеопазване“ колегите с лека ръка гласуваха за приемане на бюджета, 
въпреки че имаше ясна липса на диалог между администрация и нуждите на 
управителите на лечебните заведения. Аз благодаря, че въпреки всичко бяха 
включени допълнителни средства в тази функция, но държа да отбележа че 
решенията в комисията се вземат под една така режисура, която не е 
адекватна на нуждите на варненското здравеопазване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Да приемем, че това Ваше изказване да го 

отнесем, когато разискваме точката, че сте се изказали тогава и да вървим 
напред. Благодаря. Други колеги?  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявайте. От групата имаше двама. Аз само искам да коментирам 

изказването на г-н Начков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Само може ли да обявя името Ви за протокола. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Марица Гърдева за протокола. 
 



Иван ЛУКОВ 
Да, г-жа Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Искам да коментирам - много добър, макар и субективен анализ 

направи г-н Начков в приходната част на бюджета на община Варна и се 
радвам, че не тръгна да прави анализ в тази част, в която парите за които 
община Варна кандидатства по фонд „Развитие на регионите“, не бяха дадени 
от правителството. Може би затова не коментира в тази част бюджета. Така 
че колеги, дайте когато община Варна е тръгнала да прави нещо хубаво да не 
разглеждаме популистки приходната част на бюджета. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги .. Не, не. Нека да започнем обсъждането на точката и тогава. 

Говорихме, че ще имаме от групите по едно политическо изказване. Нека да 
започне обсъждането на точката и тогава ще ви дам думата за мнения, 
съображения, изказвания, реплики. Ама не сме почнали още точката да 
обсъждаме. Говорихме, че всяка една политическа група може да каже, 
някаква декларация да прочете или нещо от този род. Ние в момента точката 
ли обсъждаме, преди да сме я прочели или какво правим? .. Ама това беше 
изказване … Г-н Начков. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Съвсем кратък ще бъда. Поласкан съм за оценката, но аз изрично 

предупредих, че аз държавно делегирани дейности, приходи от държавата 
други, не е нужно да ги коментирам, защото не му е мястото тука. Най-
важното е какво общината ще събере в местните си приходи. Това е 
основното й задължение. Защото другото до 90 % минимум ще дойде и ако 
има някакво забавяне в оперативните програми също ще се случи. Така че 
механизмите на разплащането в схемите по оперативните програми, като 
срокове, ако вземем да си говорим сега на дребнаво, ще минем в една друга 
позиция. 

 
Иван ЛУКОВ 
Именно това беше идеята. Нека да прочетем точката … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Затова аз казвам, нашата теза беше безпокойството в кои позиции няма 

възможност или е застрашено изпълнението на бюджета. Това е нашата теза. 



И лошото отношение към здравеопазването. Здравеопазването е нещо голямо 
за града. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря Ви много. Давам думата на г-н Балабанов .. Г-н 

Джиков, извинявам се.  
 
Добромир ДЖИКОВ 
Г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници. 

Групата „Граждански експертен център“ ще подкрепи представения от 
администрацията на новия кмет на Варна г-н Портних бюджет. Нашите 
доводи за това са същите, каквито бяха и при актуализацията. Нека да дадем 
шанс на новото управление на Варна, на новия екип на кмета да реализира 
неговите виждания, за което разбира ние се сме тук, за да осъществяваме 
контрол и да бъдем полезни с каквото можем в добрите намерения. 
Становището на нашата група, че бюджета е балансиран доколкото това е 
възможно в икономическата ситуация в България, има засегнати различни 
слоеве от населението на нашия град, има за всекиго по нещо, за да може 
наистина всеки един от гражданите на град Варна да види нещо ново. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря за краткото експозе. Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател. Изкушавам се да 

коментирам, като чух колегите преди мен, да коментирам техните изказвания 
– ще се въздържа. Ще бъда много кратък. Приходна част на бюджета, 
оптимист съм и по данъчните и по неданъчните приходи. Причината за това е 
в простия анализ, който съм си направил на база на предходните години, 
предходните прогнози на база на които сме направили проектобюджетите и 
сбъдването на тези прогнози. Особено за миналата година бях много по-
сериозен песимист, тъй като в последния момент увеличихме и макрорамката 
на бюджета с така популярните кухи обеми. За да удовлетворим някои наши 
разбирания в сектора „Здравеопазване“, в сектора „Образование“ и в някои 
други сектори. Въпреки това имаме преизпълнение над 103 %, не знам 
окончателния колко разчет излезе, но така или иначе е 103 %, което на фона 
на изпълненото и от НАП – Варна 103 %, означава че икономиката на града 
лекичко се съживява. Преизпълнението на НАП – Варна не е случайно, 
преизпълнението на нашите приходни данъчни също не е случайно. Същото 



важи и за неданъчните. Сега няма да коментирам .. Значи не приемам 
определението „кухи обеми“. Приемам критиката към бюджета по отношение 
на приходите от „Управление на собствеността“ и разпореждането с нея. Де 
факто ние нямаме такава. От разпореждане и аз призовавам отново наистина 
програмата .. Е аз говоря на микрофона. Наистина тази програма за 
разпореждане с общинска собственост да бъде на специален отчет, защото тя 
е една необходимост. За мен е непонятно защо спираме продажбата на 
жилища, защо спираме със собствеността ликвидацията, особено там където 
имаме икономически интерес. Знам, че има отговор – събитията от миналата 
година, тук как беше мораториумите и т.н. Но това некореспондира с 
желанието ни да нямаме секторни привилегии. Защото иначе в предишни 
години се получаваше едно желание на всеки един сектор в бюджета да 
повиши своята разходна част, като единствено оставаше в приходната част 
задължението на общината. Сега днеска пак виждам сектора 
„Здравеопазване“ – да, аз съм наясно с това, аз самият съм лекар. Не искам да 
обидя никой, но моята опорна точка в бюджета е малко по-различна. Тя е в 
зависимост от това какво в момента гражданите най-много изискват. И ако аз 
имам претенции към бюджета, тези претенции в комисии ги казах и тези 
претенции са към инфраструктурната програма, проектите, проектиранията, 
които са необходими за да вземем и европейски пари за вътрешната 
инфраструктура на община Варна. Аз понеже трябва да критикувам, тука ако 
похваля всичко сега аз съм известен с това, че подкрепям този бюджет – ще 
го подкрепя. Ще кажа и още една критика, за да можем де факто .. Това е 
първото за собствеността, като критика. Значи трябва да го отпушим този 
процес. Той ще ни доведе и тука вече няма как да не спомена, до наистина 
сериозния буфер който ни трябва. Поначало ние не разполагаме с толкова 
много финансови инструменти и един от най-мощните финансови 
инструменти е управлението и разпореждането с общинска собственост. Така 
е било през всичките години. Второто, което искам да кажа е, че добрите 
резултати на община Варна що се отнася до изпълнението на бюджета и в 
разходната част, задържането което правим обикновено, се дължат основно 
на фискалната свобода която даваме на общинската администрация. Но тука 
пък ние през годината оперативно много слабо контролираме и много слабо 
се опитваме да подпомагаме. Аз мисля, че в момента има едно нещо още, 
което бих разкритикувал в бюджета, това е ограничаването на финансовите 
разходи. Защото ограничаването на финансовите разходи и увеличаването на 
инвестициите са в основата на стабилността, която всички изискват. Те са в 
основата на, като основен инструмент в борбата с последиците от кризата. 
Може би след като администрацията вече изпълни своите ангажименти към 
структурирането си съгласно приоритетите и програмата на новоизбрания 



кмет, ще преминем вече и към тази програма. И може би ще трябва да я 
нагласим и към програмата за управление на ресурсите на община Варна. Аз 
смятам, че това беше заложено в програмата. Сега, този бюджет на 2014 г. 
постига няколко цели и аз ще ги кажа, защото ми харесват. Цъкнахме, моята 
любима дума, данъците леко надолу. План – сметка чистота леко надолу. 
Имаме много голям резерв там в чистотата, да работим с нови технологии, да 
изчезнат хората, които смятат че са константна величина в управлението на 
ресурсите на община Варна там. Или по-скоро да се съобразят с 
иновационните технологии, които съществуват в Европа и вече и в България. 
Второто, което е – ние имаме още един резерв, това е резервът в данъчната 
система в управление на данъка за автомобилите. Ние трябва да направим 
всичко възможно. Никой не може да ходи в Аксаково. Айде, много се 
разпрострях и знам, че професионално тезата не ви харесва, да мина само на 
политическата част. Вижте, намаляването на местните данъци, съхраняването 
на местните данъци и такси е основно опорната ми точка за този бюджет. И я 
имам от актуализацията. На второ място – съкращаването на разходите в 
публичната сфера. Те ги няма в бюджета, обаче ние можем да ги направим 
през годината. Аз лично ще работя в тази посока. На трето място – 
финансирането на реформите на общинската икономика. Тука имам едно 
съгласие, че тази работа малко я не доизпипахме преди две години, и аз съм 
участвал в нея, и повечето от колегите тука. Имаме какво да поправим. Аз 
съм твърдо „за“. И на четвърто място - аз съм твърдо за проявяване на 
успешните социални политики, които община Варна води. На този фон дори 
обективните и справедливите критики към бюджета ще бъдат само в помощ 
на този бюджет. Затова нашата група виждайки този потенциал в този 
бюджет, отчитайки че това е първия бюджет в който новата администрация 
ще трябва да напасва себе си в секторните политики, не сме отправили 
задължителните конкретни критики що се отнася до някои неприемания. 
Само ще кажа нещо – не е добре да не се разсъждава, когато се приема нещо, 
както например е отхвърлено на заседанието на „Младежки дейности и 
спорт“ предложението за масовия спорт. Взимане от парите за високо 
спортно майсторство и масовия спорт. Няма проблем, проблемът е дали тези 
тези са били обсъдени достатъчно сериозно. Дали тези тези не са намерили 
допирните си точки и баланса, както във всяка една теза. Нашата група ще 
подкрепи този бюджет и ще подкрепи обаче и насоките, които са дадени и 
които прозират вътре в самия бюджет за бъдещото развитие на Варна, 
създаването – любимата ми теза – за създаването на условия чрез по-голямо 
средство. Значи 500 млн. да влязат в бюджета вижте, средата за развитие на 
малкия и на средния бизнес се ръководи, т.е. тя се влияе пряко от тези пари, 



които идват от бюджета. Затова във Варна имаме такива приходи. Ние имаме 
една корелация между двете неща. Благодаря за вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Колеги, все пак да дадем думата и на председателя 

на комисията по „Финанси и бюджет“ за .. Г-н кмете извинявайте, не Ви 
видях. Заповядайте. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Внимателно изслушах политическите тези 
по отношение на бюджета. Ясно за всички е, че новата администрация 
наистина ще търси позициониране в рамките на параметрите заложени в 
бюджета, за да реализира тези секторни политики, тези приоритети, в които 
ние всички убеден съм вярваме. Ще работим активно те да бъдат наистина 
факт. Две неща искам само да упомена. На първо място искам още веднъж да 
напомня, че този бюджет дава гаранция, че в рамките на следваща година в 
община Варна ще се влеят наистина милиони европейски средства. 
Включително в областта на здравеопазването. Всички добре знаете, че над 1 
млн. съфинансираме, но 2,5 млн. получаваме като европейски средства за 
линейният ускорител на онкоболницата. Не мога да се съглася, че ако гледаме 
по окрупнени показатели здравеопазването е пренебрегнато. Точно напротив. 
По-скоро бих апелирал и което не е само по отношение на здравеопазването 
въобще във всички сфери, където имаме недостиг на средства в общинската 
икономика за по-добър мениджмънт. Защото в момента говорим за 60 хил. за 
рентгенов апарат, при положение че в действителност отделяме милиони за 
здравеопазване. Този рентгенов апарат най-вероятно може да бъде купен на 
лизинг, да бъде изплащан в годините и ако наистина е толкова важен в 
действителност болницата да си го осигури. Но затова трябва мениджмънт. И 
това касае не само здравеопазването. Такъв подход ще бъде прилаган от тук 
нататък в управлението на публичните финанси. На финансите, които се 
генерират от джоба на всеки варненски данъкоплатец. И в действителност 
провокиран бях да взема думата по отношение на буферите. Да г-н На чков, 
много е важно. Аз ще ви кажа обаче, че в този бюджет има буфери и буферът 
е следния, че пилеенето на пари което се е случвало назад в годините просто 
няма да се случва по този начин. Когато сме платили в съдебни разноски и 
прекомерни адвокатски хонорари близо 2 млн. публични средства излезнали 
от джоба на всеки един варненец, за детска градина, нали да – тогава ще има 
недостиг. Но това няма да се случва от тука нататъка. Това е нашият буфер. 
Когато сме плащали за палми – договор за 4 млн. Когато е имало бездействия, 



пилеене на пари, за което вие може би сте по-добре информирани от мен, 
когато излезем на свободния пазар на електроенергията, когато тази сграда 
почне да се мери на средно напрежение. Един куп мерки, които ви уверявам и 
използвам случая да го кажа на всички варненци, че ще бъдат предприети, ето 
това е буферът в бюджета. И за разлика от държавния бюджет, където в 
момента се твърди че актуализация няма да има, аз съм обеден че този 
бюджет ще има актуализация и тя ще е в положителна посока. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Колеги да дадем думата вече на г-н Балабанов за 

изчитане на точката. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50, чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗДБРБ за 2014 г., чл. 94, ал. 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси 
и по предложение от кмета на община Варна с № РД14001682ВН/23.01.2014 
г. и № РД14001686ВН/23.01.2014 г., Общински съвет – Варна: 

І. Приема бюджета на община Варна за 2014 г. за приходите и 
разходите, както следва. 

Колеги, първо ще изчета приетите на комисия промени в проекта за 
бюджет, първоначално предложения ни. 

Постановление на Министерски съвет № 3/15.01.2014 г. за изпълнение 
на Държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

Писмо на Министерството на финансите ФО № 1/28.01.2014 г. с 
указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на 
сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г. 

Взети решения на постоянните комисии към Общински съвет. 
Нова единна бюджетна класификация по приходите и разходите, по 

дейности и параграфи. 
 
1. Резерв от 5 % е планиран по § 97 в: 
 
а) д. 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 

на пътищата“ – резервът е в размер на 11 615 лв. и е отразен в § 97, като 
средствата се намаляват от: 

-  § 51 за ремонт общински пътища /целева капиталова субсидия/ с 
9 335 лв. на д. 832; 

 -  § 10 от зимно поддържане с 2 280 лв. на д. 832. 
б) д. 622 “Озеленяване“ в размер на 65 385 лв., отразен в § 97 и 

намален от § 10 на д. 622. 



в) д. 629 “Други дейности по опазване на околната среда“ в размер 
на 111 320 лв., отразен в § 97 и намален с 50 000 лв. от § 10 и с 61 320 лв. от § 
52 от обекти на д. 629. 

Всичко резерв по § 97 по бюджета за 2014 г. на община Варна, съгласно 
указанията  – 188 320 лв. 

Резервът, намален общо в размер на 70 655 лв. от капиталовите разходи 
по § 51 и § 52, променя и Капиталовата програма по Приложение № 4: в § 97 
на д. 629 резервът е в размер на 61 320 лв. и в д. 832 резервът е в размер на 
9 335 лв.  

 
2. Допълнително Приложение № 4a “Разшифровка на капиталовите 

разходи за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз“. 
 
3. От д. 714 “Спортни бази за спорт за всички“ - ф-я „Почивно дело и 

култура“ се прехвърлят Програма „Младежки дейности“ /Пр. № 26/ в размер 
на 400 000 лв. и разходите за дирекцията в размер на 54 760 лв. или общо 
454 760 лв., което намалява функцията с тази сума и се завишава бюджета на 
д. 369 “Други дейности за младежта“ във ф-я “Образование“ - нова дейност 
по бюджетната класификация. 

 
4. Средствата в размер на 250 000 лв. по програма „Превенции“ /Пр. № 

27/ от д. 714 “Спортни бази за спорт за всички“  и разходите за дирекцията 
в размер на 78 700 лв. или общо 328 700 лв. са прехвърлени от д. 714  в д. 239 
„Други дейности по вътрешната сигурност“, т.е. ф-я „Отбрана“ се увеличава с 
328 700 лв., а ф-я „Почивно дело и култура“ се намалява с тази сума. 

 
5. Средствата в размер на 8 400 лв. от д. 898 “Други дейности по 

икономиката“ 8 400 лв. по § 55 се прехвърлят в д. 759 „Други дейности по 
културата“ в § 45  за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на проекти за 
реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. Успение 
Богородично”, т.е. д. 759 ще се увеличи с 8 400 лв., а д. 898 ще се намали със 
същата сума. 

 
6. Средствата в размер на 150 000 лв. от д. 759 „Други дейности по 

културата“ за финансиране на довършителни работи по изграждане на храм 
"Свети Прокопий Варненски" се прехвърлят от § 55 в § 45  в същата дейност. 

 
7. Преходният остатък е променен, съгласно Приложение № 11, 

съобразно отчета за 2013 г.  
 



8. Променено е Приложение № 19 “Разчет на разходите, извършени с 
приходи от туристически данък“, след предложените промени от комисията 
по туризъм в рамките на сумата от 820 000 лв. по 1. от приложението - 
вътрешни промени: 

Към „Участие на община Варна на туристически изложения в страната 
– Велико Търново, Смолян, Русе” са добавени „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 
– София”. 

Заложени са финансови средства в размер на 6 000 лв. за Пенчо Пенчев 
– президент на Българската асоциация на барманите за официален опит за 
подобряване на световния му рекорд за най-много предлагани коктейли в 
рамките на 24 часа, които ще бъдат осигурени след като бъдат намалени 
средствата от следните дейности: 

- с 2 000 лв. за участие на община Варна в международни туристически 
борси било 122 000 лв., става 120 000 лв.; 

 - с 2 000 лв. се намалява сумата за „Провеждане на ежегоден 
Черноморски туристически форум” било 12 000 лв., става  10 000 лв.; 

- с 2 000 лв. - „Национален кулинарен фестивал Варна” – било 10 000 
лв., става 8 000 лв. 

В дейност „Нови туристически продукти, проучване и анализи, нови 
борси и маршрути” заложените средства в размер на 5 000 лв. са променени с 
6 000 лв. и са разпределени, както следва: 

- 4 000 лв. за дейност „Нови туристически продукти, проучване и 
анализи, нови борси и маршрути”; 

- 6 000 лв. за Подобряване на световен рекорд за най -много предлагани 
коктейли в рамките на 24 часа; 

- 1 000 лв. за издаване на Варненска кратка Енциклопедия. 
  
9. Променя се Приложение № 8 “Разчет на разходите, финансирани от 

приходи по § 40“, съобразно образец по изискванията на Писмо на 
Министерството на финансите ФО № 1/28.01.2014 г. с указания за 
съставянето и изпълнението на бюджетите на общините. 

 
10. Промяна в Приложение № 1 „Приходи“ - намалява се § 90 

„Приватизация“ с 800 000 лв. и се увеличава § 28-02 „Глоби, санкции и 
неустойки“ с 800 000 лв. и става 1 400 000 лв., това променя Приложение № 
13 “Разчет на разходите, финансирани с преходния остатък от 
приватизационни сделки“, било 987 639 лв., става 187 639 лв. и се променят 
обектите по приложението. 

  



11. Приложение № 9 „Транспорт“ – средствата са увеличени с 62 000 
лв., от 8 059 722 лв., става 8 121 722 лв. за сметка на д. 898 „Други дейности 
по икономиката на общината“ - Приложение № 6, като в Приложение № 9 са 
направени следните промени по съответните точки: 

- т. 13  изписан е следния текст: за покриване на разликата между 
цената на билета и фактическите разходи, за транспортно обслужване на 
трудноподвижни лица със специализирани микробуси било 150 000 лв., става  
209 300 лв., увеличение с 59 300 лв. 

- по т. 14 е изписан следния текст: за безплатни карти по 2 линии на 
незрящи лица, жители на гр. Варна и техните придружители.  

Община Варна заплаща 25 % от продажната цена на 1 карта за една 
линия 45,00 лв., от 15.07.2008 г. 

По списък за 2014 г.    
0,25 х 45,00 лв. х 1 860 х 12м = 251 100 лв.  
 - по т. 15 е изписан следния текст: за безплатни карти по 1 линия на 

жители на гр. Варна с увреден слух.  
Община Варна заплаща 25 % от продажната цена на 1 карта за една 

линия 45,00 лв., формирана при цена на билет 1,00 лв. от 15.07.2008 г. 
По списък за 2014 г. 
0,25 х 45,00 лв. х 200 х 11м = 24 750 лв.  
- по т. 16 е изписан следния текст: за осигуряване безплатни карти за 

цялата градска мрежа - от 35 на 40 членове на Дружеството на 
хемодиализираните „Спасение”, стойността на 1 карта за цялата градска 
мрежа - 135,00 лв. Средствата са увеличени с 8 100 лв., т.е. било 56 700 лв., 
става 64 800 лв.:                                            

40 бр. x 135 лв. x 12 м.= 64 800 лв. 
- по т. 18 средствата в размер на 5 400 лв. отпадат, били са за  

осигуряване на карти по една линия на служителите от фондация “Карин 
дом”. 

 
12. Ф-я „Образование“: 
- увеличение с 455 000 лв.  в резултат от прехвърляне на програма 

„Младежки дейности“ в д. 369 “Други дейности за младежта“ от д. 714 
“Спортни бази за спорт за всички“; 

– промени по Приложение № 29: 
Приложение № 29 - увеличени са с 20 000 лв. заложените средства в т. 

3. Подпомагане на стимулиращи развитието и изявите на детския и младежки 
талант дейности, организирани на общинско, национално и международно 
равнище, в Раздел ІV „Други мерки за стимулиране на ученици от 
варненските училища“ на Програма на община Варна за мерките за 



насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 
2014 г. и са разпределени по следния начин: 

т. 3.1. Подпомагане на участието на ученици от общински училища в 
международни форуми и организиране на конкурси, конференции и семинари 
на общинско и национално ниво, заложените средства в размер на 6 000 лв. и 
са увеличени с  10 000 лв., като общата сума става  16 000 лв. 

т. 3.2. Финансиране на ученически семинари за български език и 
култура заложените средства в размер на 20 000 лв. са увеличени с 10 000 лв., 
като общата сума става 30 000 лв. 

Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби през 2014 г. /Приложение № 29/ от 73 500 лв. става 
93 500 лв. Промените са отразени в намаление на д. 311 и д. 389 от ф-я 
“Образование“. 

 
13. Ф-я“Здравеопазване“: 
 - увеличение с 296 000 лв. в резултат от намаление на средствата за 

помощи по решение на общински съвет (- 20 000 лв.) и завишаване с 316 000 
лв. за апаратура и програми за сметка на намаление на д. 629 „Други 
дейности по опазването на околната среда” за ремонт на обект общинска 
сграда (стоматология) и приходи по § 28-02 „Глоби, санкции и неустойки“. 

Увеличава се д. 469 „Други дейности по здравеопазването“, както 
следва: 

1. с целева субсидия за СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ за програма „Здравно 
училище за  онкологично болни и техните близки“ в партньорство с УМБАЛ 
„Света Марина” – Варна, в размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2. целева субсидия за „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“ - Варна за извършване на ремонт на 
зала за училище на онкоболните в размер на 20 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3. целева капиталова субсидия за  СБОБАЛ - Варна ЕООД за частично 
плащане за висок клас операционен микроскоп в размер на 85 000 лв. по 
параграф § 55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

4. целева субсидия за финансово оздравяване на дейността /съгл. чл. 
100 от ЗЛЗ/ и за изплащане на задължения за заплати на персонала на 
СБАЛПФЗ – Варна, в размер на 75 724 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

5.Увеличение на капиталовите разходи - всичко по § 52 - 115 380 лв.: 



§ 52 - 85 000 лв. за анестезиологичен апарат за  МБАЛ „Св. Анна“  
§ 52 - 5 380 лв. за ЕЕГ за „ДКЦ V“  
§ 52 - 15 000 лв. за рампа инвалиди за ДКЦ „Чайка“  
§ 52 - 10 000 лв. за инфузомати и перфузори за СБАГАЛ „Д-р Д. 

Стаматов” - Варна ЕООД; 
6. намаляват се помощите по решение на Общински съвет по § 42 с (-

20 000) лв. 
Всичко по ф-я „Здравеопазване“ – увеличение с 296 хил. лв.: 
по § 52 - 115 380 лв. 
по § 55 - 85 000 лв. 
по § 43 - 95 724 лв. 
по § 45 - 20 000 лв. 
по § 42 (-20 000) лв.  
  
14. Ф-я „Социални дейности“ запазва общия си размер, но има 

вътрешни промени в социалната програма: 
1. в  т. 42 от Социалната програма – Център за обучение, консултиране 

и подкрепа на кандидат осиновители и кандидат приемни родители е била в 
размер на 84 690 лв., става 30 000 лв. Останалите средства в размер на 54 690 
лв. се разпределят: 

- в т. 3 по д. 526 “Центрове за обществена подкрепа“, било 8 320 лв., 
става 18 010 лв., т.е. има увеличение от 9 690 лв. за ЦОП – Варна; 

- в т. 5 – било 3 140 лв., става 25 460 лв., т.е. има увеличение от 22 320 
лв.; 

- в т. 74 и т. 75 - 2 680 лв. за капиталови разходи. 
Общо за ЦОП „Другарче“ – увеличението е в размер на 25 000 лв. 
- в т. 61 помощите по решение на Общински съвет са били 110 000 лв., 

увеличават се с 20 000 лв. и стават 130 000 лв.; 
- в т. 35 в д. 553 – Приют за временно настаняване на бездомни и 

социално слаби лица, допусната техническа грешка се променя сумата от 
228 000 лв. на 198 000 лв., разликата от 30 000 лв. отива в т. 14 за обзавеждане 
и оборудване на учебна зала в СУПЦ. 

 
15. Ф-я “БКС“: 
- намаление с 207 000 лв. на обект ремонт общинска сграда 

(стоматология); 
-  Включени са нови обекти по дейности: 
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 
Основен ремонт на участък на път към плажа под спирка „Почивка”, в 

т. ч. изготвяне на технологичен проект – в размер на 420 000 лв. 



Дейност 629 „Други дейности по опазването на околната среда” 
Проектиране и строителство на съоръжение за дезинфекция и 

сепариране на твърди битови отпадъци и биомаса на Шокъров канал” – в 
размер на 660 000 лв. с период на реализация 2014 – 2015 г., със заложена 
стойност в проектобюджет 2014 г. – 66 000 лв. 

Коригирани са:  
Приложение № 23 в съответствие с Годишна програма  за управление и 

разпореждане на имоти, общинска собственост: 
ПУП – ПРЗ на обект: „Градска библиотека с паркинг в имота на 

административната сграда на община Варна” – 10 000 лв. 
Дейност 629 „Други дейности по опазването на околната среда” е с 

намаление с 207 000 лв. на обект ремонт общинска сграда (стоматология) и 
става 393 000 лв. 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 
Стойността на обект: „Основен ремонт на ул. „Студентска”, в т.ч. 

изготвяне на технологичен проект” на стойност 328 000 лв. 
- наименованието на обект: „Изготвяне на проект за реконструкция на 

бул. „Цар Освободител”, в участъка от бул. „Република” до ПВ „Летище”, 
район Младост и район „Вл. Варненчик“ и ул. „Ана Феликсова”, ул. „Петър 
Алипиев” и парк, гр. Варна”; 

- наименованието на обект: „Изготвяне на проект за основен ремонт на 
„Аспарухов мост”, гр. Варна – естакадна част, ведно с удължението, ЖП 
надлези и пътните възли към него”, 2014 – 2015 г.; 

- наименованието на обект: „Проектиране и изграждане на вход – изход 
от локалните платна на бул. „Княз Борис І” (кръгово кръстовище „Пикадили 
парк”). 

Отпадна обект: 
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 
„Основен ремонт на ул. „Младежка”, в т.ч. изготвяне на технологичен 

проект” - на стойност 394 000 лв. 
 
17. Ф-я „Почивно дело и култура“:  
- намаление със (-775 000 лв.) в резултат от прехвърляне на 455 000 лв. 

по програма „Младежки дейности“ в д. 369 “Други дейности за младежта“ от 
д. 714 “Спортни бази за спорт за всички“, намаление с 328 700 лв. от 
прехвърляне на програма „Превенции“ в д. 239 и увеличение с 8 400 лв. от д. 
898 “Други дейности по икономиката“ по § 55 се прехвърлят в  д. 759 „Други 
дейности по културата“ в § 45 за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на 
проекти за реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. 
Успение Богородично” и /-300 лв./ за изравняване на функцията; 



- направено е разпределение на натуралните стойности в д. 736 „ОФД и 
опери“ по предвидените средства за 2014 г. за закупуване на гориво за 
културните институти, както следва: 

- за основната сграда и сцена на Театрално-музикален продуцентски 
център – Варна - 40 000 литра; 

- за сцена „Филиал” - 20 000 литра; 
- за Държавен куклен театър – Варна – 16 000 литра; 
- за Фестивален и конгресен център - 13 000 литра; 
- за Театър „Българан” - 6 000 литра. 

Всичко: 95 000 литра. 
Дейност 738 „Читалища“ е направена следната промяна от 

предвидените средства за основен ремонт: 
Предвидените средства в размер на 27 000 лв. за НЧ „Искра 1924“ да 

бъдат намалени с  2 000 лв. и остават 25 000 лв. /2 000 лв. се пренасочват към 
НЧ „Искра“, с. Константиново/. 

Предвидените средства в размер на 17 300 лв. за НЧ „Искра“, с. 
Константиново да бъдат увеличени с 2 000 лв., като общата сума става  19 300 
лв. 

Дейност „Други дейности по културата” – Международни и местни 
културни прояви  /Приложение № 24/ са направени следните промени: 

І. Международни фестивали, организирани от община Варна 
предвидените средства в размер на 680 000 лв. са намалени с 35 000 лв. и 
остават 645 000 лв. /35 000 лв. са прехвърлени към ІІ. Общински фонд 
култура/, а именно: 

Международна лятна академия - предвидените средства в размер на 
50 000 лв. са намалени с 15 000 лв. и остават 35 000 лв. /15 000 лв. се  
прехвърлят към ІІ. Общинска фонд култура/. 

Международен майски хоров конкурс и национални хорови празници 
предвидените средства в размер на 120 000 лв. са намалени с 20 000 лв. и 
остават 100 000 лв. /20 000 лв. са прехвърлени към ІІ. Общински фонд 
култура/. 

ІІ. Общински фонд „Култура” в изпълнение на чл. 36 от Закона за 
закрила и развитие на културата – правилник за целеви субсидии по § 45 за 
културни продукти представени от външни организации - предвидените 
средства в размер на 860 000 лв. са увеличени с 35 000 лв. и средствата стават 
895 000 лв.   

 
18. Ф-я „Отбрана и сигурност“ - увеличение с 312 000 лв. в резултат 

от намален преходен остатък с (-16 609 лв.) и завишени средства в размер на 



328 700 лв. от прехвърляне на програма „Превенции“ и намаление с 91 лв. за 
изравняване на сумата по функцията. 

 
19. Ф-я „Икономически дейности и функции“: 
- Намаление с (-81 000 лв.)  в резултат от намаление с 8 400 лв. от д. 898  

“Други дейности по икономиката“ по § 55 се прехвърлят в д. 759 „Други 
дейности по културата“ в § 45  за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на 
проекти за реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. 
Успение Богородично” и намаление със 71 766 лв. от д. 875 „Органи и 
дейности по приватизацията“ и 834 лв. за изравняване на сумата по 
функцията. 

- Увеличени са средствата в д. 849 „Транспорт“ с 62 000 лв. 
- Намалени са средствата в д. 898 „Други дейности по икономиката“ на 

община Варна с 62 000 лв. 
 
Колеги, това са измененията приети на комисията по „Финанси и 

бюджет“, които са отстранени от приложения ви проект, който ще изчета. 
 

1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО по (Пр. № 1),  в т.ч.:                                         222 070  000 

1.2. Местни приходи, в т.ч.:                                                          126 957 279 
II. Бюджетни взаимоотношения:                         /-20 222 919/ 
2. РАЗХОДИ  - ВСИЧКО  по (Пр. № 2, Пр. № 3),  в т.ч.:                                                       222 070 000 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. № 2 и Пр. № 3/, в 
т.ч.:        

222 070 000 

ІІІ. Приема разходи по определени дейности и 
приложения /в лв./:        

 

ІV.  Приема Капиталова програма в размер на 37 177 524 лв. /Пр. № 
4, Пр. № 3, Пр. № 2/ и разшифровка на капиталовите разходи за 
съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз по 
договори за безвъзмездна финансова помощ /Пр. № 4а/. 

    
V.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по функции 

и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на 
делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на 
част от транспортните разходи, съгласно чл. 50 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за 



изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Пр. № 
21). 

 
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии за:    
1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови  

възнаграждения за служителите, съгласно чл. 51 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.  

1.2 Представителни разходи, съгласно чл. 49, ал. 3 от ПМС № 
3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 
2014 г. /Пр. № 17/ 

 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии. 
 
3. Утвърждава предоставянето на целеви субсидии и трансфери, 

както следва: 
3.1. целева капиталова субсидия за СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ за 

мултисрезов скенер – 150 000 лв. § 55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други 
дейности по здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на дейността /съгл. чл. 
100 от ЗЛЗ/ и за изплащане на задължения за заплати на персонала на 
СБАЛПФЗ – Варна, в размер на 175 724 лв. по § 43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 190 000 
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран 
от бюджета на НЗОК по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия за СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ за програма „Здравно 
училище за онкологично болни и техните близки“ в партньорство с УМБАЛ 
„Света Марина” – Варна, в размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.5. целева субсидия за „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“ - Варна за извършване на ремонт на 
зала за училище на онкоболните в размер на 20 000 лв. по § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.6. целева капиталова субсидия за „СБОБАЛ – Варна“ ЕООД за 
частично плащане за висок клас операционен микроскоп в размер на 85 000 



лв. по параграф § 55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия за Варненската и Великопреславска митрополия за 
довършителни работи по изграждане на храм „Свети Прокопий Варненски" - 
150 000 лв., по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по културата“; 

3.8. целева субсидия за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на 
проект за реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. 
Успение Богородично” в размер на 8 400 лв. по параграф § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по културата“; 

3.9. целева капиталова субсидия за Двореца на културата и спорта за 
осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности в размер на 
500 000 лв. по писмо на МФ № 08-00-1625/18.12.2013 г., § 55 „Капиталов 
трансфер“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“; 

3.10. целева субсидия за читалища в размер на 35 000 лв. субсидии по 
параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за: 

- обогатяване на библиотечния фонд - 30 000 лв.; 
- национални носии - 5 000 лв. 
3.11. трансфери за подпомагане дейността на културни институти, 

съгласно сключени договори с Министерство на културата в размер на 210 
000 лв., § 61 „Трансфери между бюджети“, разпределени, както следва: за 
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.  

3.12. целеви субсидии за общински програми за промоция, 
профилактика и рехабилитация на общественото здраве, както следва: 

3.12.1. „Аз успявам” - целево финансиране на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в 
размер на  25 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.12.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на 
гръбначните изкривявания” - целево финансиране на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в 
размер на 45 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.12.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране на „АГП СМП –Център за психично здраве - Варна“ ЕООД в 
размер на 110 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност  „Други дейности по здравеопазване“; 

3.12.4 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна“ 



ЕООД по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

3.12.5 „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер на  
20 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение - 
Варна“ ЕООД по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери 
по точки 3.1. - 3.12. 

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет за: 
4.1. Подпомагане на лечението на граждани и подпомагане на двойки за 

ин витро процедура от бюджета на дейност „Други дейности по 
здравеопазването” – 161 800 лв. и за наеми на жилища на лекари - 13 200 лв. 
/Пр. № 2/; 

4.2. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 
130 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/; 

4.3. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на дейност 
„Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 лв. /Пр. № 2, 
Пр. № 16/;                                      

4.4. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на дейност 
„Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/;   

4.5. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на дейност 
„Други дейности по транспорта и пътищата” - 8 121 722 лв. /Пр. № 9/; 

4.6. Разходи  за  стипендии на сираци и полусираци до и над 18 годишна 
възраст без лични доходи в СУПЦ  “Анастасия д-р Железкова” по бюджета на 
дейност „СУПЦ“ в размер на 20 460 лв. под формата на дофинансиране на 
държавната дейност /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

 
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2014 г. в размер на 4 200 000 лв. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2014 г. в размер на 2 220 000 лв. /Пр. № 32/. 
 
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета – 10 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от 



„Общинска такса  за притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

 
8. Приема разходи за гориво за отопление по натурални показатели за 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и сцена 
„Филиал”, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и конгресен център 
и  Театър „Българан”: 

    - за основна сграда и сцена на ТМПЦ- Варна - 40 000 литра; 
    - за сцена „Филиал” - 20 000 литра; 
    - за Държавен куклен театър – Варна - 16 000 литра; 
    - за Фестивален и конгресен център - 13 000 литра; 
    - за Театър „Българан” - 6 000 литра                                             
                                                        Всичко: 95 000 литра. 
 
VІІІ.  Приема разпределение на преходния остатък за 2014 г. в размер 

на 14 471 042 лв., в т.ч. за държавни дейности – 10 217 736 лв.; за 
дофинансиране на местните дейности – 124 270 лв. и за местни дейности  - 
4 129 036 лв. /Пр. № 11/, както следва: 
                                                                                                                       / лв./ 
1. за държавни дейности                                                          10 217 736 
2. за местни дейности и дофинансиране                                                                  4 253 306 
 

ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от ЗПФ, 
Общински съвет - Варна приема Разчет на разходите, финансирани от 
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи” в размер общо на 5 600 000 лв., в т.ч. 933 333 лв. за ДДС /Пр. № 8, 
Пр. № 4/. 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.127, ал. 3 от ЗПФ 
Общински съвет - Варна приема разчет на разходите, финансирани с 
преходен остатък от приходи от приватизация в размер 187 639 лв., в т.ч: 
за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91 %/ в размер на 
149 405 лв. и  разходи, свързани с приватизационния процес /9 %/ в размер на 
38 234 лв. /Пр. № 13/.  

 
XI.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 

2014 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от ЗПФ, Общински съвет - Варна приема 
разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на 
капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните 
дейности по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на 



разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 1 413 100 лв. /Пр. 
№ 10/. 

 
XII.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ 

за 2014 г., Общински съвет – Варна утвърждава разчетите на разходите за 
целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, изравнителна 
субсидия и зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, 
финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95 % /Пр. 
№ 10,  Пр. № 10а/. 

 
XIII.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 

4 от ЗПФ, Общински съвет - Варна приема просрочените вземания в размер 
на 9 623 400 лв., които ще бъдат събрани  през 2014 г. /Пр. № 14/. 

 
XIV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 

3 от ЗПФ, Общински съвет - Варна определя план - график за разплащане на 
просрочените задължения от 2013 г., които ще бъдат разплатени от 
бюджета на 2014 г. в размер на 548 886 лв. /Пр. № 15/. 

 
XV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 

от ЗПФ, Общински съвет –Варна одобрява индикативен годишен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз /Пр. № 34/. 

 
XVІ.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 

9 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана бюджетната 
прогноза за местни дейности за периода 2014 - 2016 г., съгласно приложение 
/Пр. № 33/.   

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с 
бюджет за 2014 г., съгласно приложение /Пр. № 20/. 

 
XVIII.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 
в размер на 136 700 000 лв. 

 
XIX.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 

2 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 



ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер 
на 184 000 770 лв. 

 
XX.  На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 

1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя:  
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 

2014 г. - до 70 206 840 лв.  
2. Максимален дълг към 31.12.2014 г. до 103 917 158 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2014 г. - до 5 % от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински гаранции 
към 31.12.2014 г. - до 5 % от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, 
Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския транспорт“, при следните основни 
параметри: 

- Максимален размер на дълга – 9 511 935 лв. (девет милиона петстотин 
и единадесет хиляди лева и деветстотин тридесет и пет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро; 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51315001-C004; 



- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51315001-
C004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, 
и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 828-4, т. 
XIX от Протокол № 15 от 20.02.2013 г. , както следва: 

Било: „Максимален размер на дълга – 1 700 000 лв. (един милион и 
седемстотин хиляди лева)“ 

Става: „Максимален размер на дълга – 3 111 000 лв. (три милиона сто и 
единадесет хиляди лева)“. 

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, при 
следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 910 000 лв. (деветстотин и десет хиляди 
лева); 



- Валута на дълга – лева или евро; 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ВG161PO001/1.1-11/2011/020; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по Договор за 

безвъзмездна помощ № ВG161PO001/1.1-11/2011/020, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, при 
следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 306 108 лв. (един милион и триста и 
шест хиляди сто и осем лева); 



- Валута на дълга – лева или евро; 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 

6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 
отдих на град Варна“, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните 
основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 662 500 лв. (един милион шестстотин 
шестдесет и две хиляди и петстотин лева); 

- Валута на дълга – лева или евро; 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG 161РО001/1.4-09/2012/006; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.4-09/2012/006, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVI.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Естетизация 
и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град 
Варна“, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 
2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-
09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 224 412 лв. (един милион двеста 
двадесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро; 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 



- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 

6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVІI.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и 

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна:  
1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг от 

Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale Експресбанк АД 
чрез инициатива JESSICA с цел реализация на проект: Изграждане на открити 
паркинги в средната разделителна ивица на бул. ”Княз Борис I” в участъка 
между сп. ”Акациите” и сп. ”Делфинариум” в размер до 1 500 000 лева, при 
следните основни параметри:  

- Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие  
- Кредитна линия Б: Societe Generale Експресбанк АД  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
- Валута – лева 
- Размер на кредита - до 500 000 (петстотин хиляди) 
- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото усвояване, 

но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, както 

и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но най-
късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 1,7% 
- Такса за предсрочно погасяване – без такса 
- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 

надбавка от 3 % на годишна база 



- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 
общината за размера на задълженията по кредита 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
- Валута – евро 
- Размер на кредита - до 511 292  (петстотин и единадесет хиляди двеста 

деветдесет два (1 000 000 лв.) 
- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото усвояване, 

но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, както 

и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но най-
късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 6,5% 
- Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно със средства, генерирани от 

дейността на паркинга; 
- 0,5% върху предсрочно погасената сума със собствени средства от 

бюджета, в случай че сумата не надхвърля 100 000 лв. годишно 
- 2% във всички останали случаи, в т. ч. при рефинансиране от друга 

банка 
- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 

надбавка от 3% на годишна база 
- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 

общината за размера на задълженията по кредита 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подпише 

договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 
1. 

XХVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета да се 
съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг; 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и  

медикаменти; 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения. 
 



XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т. 5 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на община Варна до възстановяването на разходите от Управляващия орган.  

 
XXX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от 
държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
XXXІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.125 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
община Варна, както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл. 125, 
ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси; 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал.1, т.2 от Закона за 
публичните финанси. 

1. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава заповеди. 
2. след извършване на промените, кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
3. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет.  



4. да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на развитие. 

5. да кандидатства за средства от Държавния бюджет и други източници 
за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 
XXXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на община Варна: 

1. да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет; 

2. да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители 
с бюджет; 

3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението; 

4. да разработва разчет за сметките за средства от Европейския съюз по 
оперативните програми, съгласно изискванията на Министерство на 
финансите; 

5. да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните 
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

 
XXXІII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното 
обсъждане на бюджета за 2014 г., очакваното изпълнение на бюджета за 2013 
г. и намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Варна за 2014 г. 
– 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения. Г-н Начков, в рамките предполагам на 

не повече от две минути, защото Вие така обещахте, че след Вашето 
изказване … 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз имам само един въпрос …  
 
Иван ЛУКОВ 
Аз предполагам, че след изчитането на точката и това, което и г-н кмета 

обясни, Вие сте си променили може би решението да гласувате „за“ бюджета, 
искате да го изразите на микрофон предполагам. 

 



Пламен НАЧКОВ 
Не, просто нямаме такова намерение. Нашата позиция е кратка и ясна. 

Но понеже се изчетоха всички решения, аз останах с впечатлението, че имате 
идеята анблок да се гласуват. За първи път нали първо, трябваше да върви 
решение, че ще се гласуват анблок и тогава да се изчетат всичките решения. 
Смятам, че това е пътят. Част от решенията не са съставна част от бюджета. 
Сега да ви го обяснявам? … /н.р./  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, г-н Начков … Ежегодната практика, г-н Начков показва, че тези 

решения винаги са гласувани анблок, но въпреки това аз правя процедурно 
предложение да ги гласуваме така, както са. … За съжаление, да. Но ще се 
поправим след сесията.  

  
Иван ЛУКОВ 
Постъпи предложение, така изчетените предложения от комисията по 

„Финанси“ да бъдат гласувани анблок. В режим на гласуване, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 3; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Г-н Къчев, заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Конкретен въпрос. Тези 5 500 лв., които ги гласувахме в комисия 

„Младежи дейности и спорт“, не ги чух. Допълнително към тези 716, имаше 
ли ги? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Включени са. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Ако съм пропуснал, моля за извинение, защото половин час четохме и 

именно поради тези съображения нали. Имаше ли го? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има го в решението, да. Има го. 
 
Иван ЛУКОВ 
Включени са. В момента даже … 
 



Огнян КЪЧЕВ 
Ако са включени, извинявам се за дублирането. Въпросът е, че не ги 

чух. Слушах внимателно, обаче .. Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Включени са. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Добре, благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
От първоначалния вариант, който беше 716 хил. лв. в момента е 735 

хил. лв., плюс тези 5 500 са включени в това увеличение. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Разбрах, благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Г-н Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз имам конкретно предложение по отношение на социалните 

асистенти, които са включени в момента в социалната програма на община 
Варна, във функция „Общинско делегирани дейности с общинско 
финансиране“. Малко предистория – преди това нещо да бъде изпълнявано от 
НПО-та, с които община Варна има конкретни договори, това нещо се 
извършвало от „Образование, младежки дейности и спорт“. Конкретно, 
когато са били разделени от дирекция „Образование“. В бюджета на община 
Варна са предвидени 630 хил. лв. За миналата година, аз ще бъда много 
конкретен, нашите социални асистенти 120 на брой са се разписвали за 310 
лв., а реално са получавали 243 лв. 365 лв. са дотациите към бюджета по 
отношение на социални плащания и тази разлика, която се кумулира от 
104 400 лв., аз говоря конкретно за миналата година, предлагам ако тази 
функция от 16 отиде в Приложение № 30, където си имаме специализирани 
програми точно за интеграция и конкретно второстепенен разпоредител с 
бюджетните средства, които са общински средства стават съответно 
„Младежки дейности и спорт“ и „Образование“. Именно тези средства ще 
бъдат спестени и ще могат да бъдат дадени именно на тези социални 
асистенти. Знам, че сега ще влезем в спорове. Това предложение се базира на 
мой разговори със самите социални асистенти и с конкретика техните 



разпечатки за средствата, които са получили съответно към НПО-то. Искам 
да зачета все пак, сега ще имам опоненти, че това са социални функции. 
Искам да зачета Приложение № 30, където са наши програми и съответно ние 
си имаме такава специализирана програма за интеграция на децата в 
неравностойно положение, малцинствен произход и забележете – СОП, т.е. 
специални образователни потребности. Тази функция има бюджет от 35 хил. 
лв. и конкретно аз предлагам в, зачитам и първо главната цел на програмата 
„община Варна да осигури пълен обхват на подлежащите на задължително 
обучение ученици и задържането им в училище, както и да гарантира 
осъществяването на процес на интеграция на децата и учениците от различен 
етнически произход и в неравностойно положение, както и деца със 
специални образователни потребности чрез образование във всички учебни 
заведения на територията й“. Т.е. ние си имаме такава програма, просто 
предлагам именно социалните асистенти да преминат към тази програма, като 
основание ми е именно това, че по такъв начин всеки социален асистент ще 
има възможността да получи още бруто 72,50 лв. към възнаграждението си. 
Конкретно предлагам в подцел 1 – „Финансиране на проекти на детски 
градини и училища“, където функцията е 17 хил. лв., функцията да стане 
съответно 647 хил. лв. И зачитам една от задачите – „привличане на 
семействата на учениците за активно участие в образователния процес, 
обучение в училище за родители“. Тука предвиждаме само три медиатора. 
„Обучение и назначение в училищата училищни медиатора – трима“. Съвсем 
спокойно, когато второстепенния разпоредител е нашата дирекция, това ще 
кумулира съответно за 2014 г., аз така и не видях точните разчети. 
Предложението го правя по отношение на разчетите от 2013 г. В края на 
краищата ние си имаме такава програма … 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре …. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Имаме опита … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, ще Ви помоля малко по-кратко. Понеже това се обсъжда 

и в комисията, малко по-кратко ако може предложенията. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, моето конкретно предложение от Приложение № 16 да мине в 

Приложение № 30, от „Социална програма на община Варна“ в „Програми на 



община Варна за образователна интеграция на деца“. Т.е. така или иначе и 
двете неща покриват интеграцията на деца. И точно тази програма е точно за 
деца със специализирани образователни потребности. Благодаря за 
вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Заместник – кмета поиска думата, д-р Маринова. 

Давам думата на д-р Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря, г-н председател. И на комисия го обясних и пак ще обясня. 

Програмата за интеграция на малцинствени и за деца със специални 
образователни потребности има и социални параметри. Услугата е чисто 
социална. Те не водят децата само до училище, а и до други социални услуги. 
Ние разделихме по двама човека на повече от социалните асистенти, защото е 
страшно необходима услуга и има доста чакащи. Разчета, който е направен за 
тази година, заплатите на 100 социални асистента на минимална работна 
заплата, плюс 20 човека на малко повече от минимална работна заплата, плюс 
двама социални работници, плюс един на трудовоправни отношения с 
разходи по осигуровки, заплати е точно сумата, която е цитирана. 
Тенденцията е социалните услуги да се управляват от неправителствени 
организации в световен мащаб. И не виждам защо първо трябва да бъде 
образователна функция и второ, да се ангажира общината като 
администрация да я управлява.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Пламен Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Напълно съм съгласен с това, което каза заместник – кмета на 

общината. Само искам да кажа, че аналогична програма за лични асистенти, 
само че не социални, се реализира като национална програма в държавата, но 
за тези които не знаят – поради рязко намалените средства в заетостта, знаете 
преходния период през 2014 г., куриозното е че и тази година те ще работят 
на пет часа, на минимална работна заплата. Пет часа от 340 лв. смятайте 
какво се получава. Това са най-тежките случаи, над 90 % инвалидност, а 
години наред общината е направила това, което в други общини не се среща – 
630 хил. да се даде да поеме разликата от това, което по националната 
програма не може да бъде обхванато, а тези хора се нуждаят от 24-часова 
грижа. Съдбата им е такава. И затова аз считам, че това е чиста социална 



дейност и трябва да бъде подкрепена, ако има възможност да се разширява, 
но за съжаление средствата по оперативните програми, имам предвид 
домашните помощници, приключиха и общините нямат друг резерв, и .. /н.р./ 
това което останало, защото няма друг начин. Те ще виснат по кабинети и ще 
си търсят правата, като хора. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Д-р Маринова поиска думата за отговор. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Искам само да направя едно уточнение – личните асистенти са въобще 

за хора с увреждания, това е държавна дейност и финансирана от Агенция 
социално подпомагане. Социалните асистенти са насочени само към деца, 
които имат необходимост, работят на осем часа с две деца, да. Ние 
недофинансираме лични асистенти. Това искам да разберете. Финансираме 
само социални асистенти за деца с нужда.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря. Колеги, да преминем .. Ще подложа на .. Д-р Бояджиев, 

заповядайте.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, предложението го правя именно и конкретно, защото ние 

имаме такава програма и тя е конкретно за интегриране. И конкретно за 
интегриране както на малцинствени групи, деца в неравностойно положение 
и деца, които имат специални образователни потребности. Там има 35 хил. 
лв. Ако е така, както казва д-р Маринова, аз лично много ще се зарадвам, ако 
тази година социалните асистенти оставайки така в програмата се разписват 
на по-голяма сума. Но моето притеснение е, че те ще продължат да се 
разписват на 310 лв. и ще получават 243 лв. В края на краищата става въпрос 
за интеграция. Дали на роми, дали за …. /н.р/, дали за деца с неравностойно 
социално положение, но ние си имаме такава програма и ако общината стане 
второстепенен разпоредител тази разлика може да бъде разпределена именно 
към социалните асистенти. Въпрос и на целесъобразност, и на 
законосъобразност. Аз предлагам такава именно възможност, която покрива и 
двете опции – за целесъобразност и законосъобразност. Съответно вие със 
санкция можете да решите дали е така. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Д-р Медиха Хамза. Извинявам се – доц. Медиха Хамза.  



Медиха ХАМЗА 
Съжалявам, че става такъв дебат, много за кратко искам да ви зачета 

няколко цифрички, както обича колегата да казва. Разпределението на 
средствата за 2014 г. по отношение на социалните асистенти – брутно 
трудово възнаграждение за 12 месеца за социални асистенти с основно 
трудово възнаграждение е равно на минималната работна заплата - 100 бр. x 
354,35 лв., осигурителни вноски на работодател – 100 бр. x 63,43 лв., 20 бр. 
асистенти са на 382 лв. плюс осигуровките, възнаграждение за социалните 
работници и т.н., сумата е 630 хил. лв. Издръжка, разходи за материали, 
външни услуги, други разходи – 0 лв. По отношение на това, мисля че вече 
стана категорично ясно. По отношение на това за ролята, няма да говоря на 
социалните асистенти, смятам че е най-важно, че ги има и са в следствие на 
разбирането на община Варна за необходимостта. Има ли значение и какво е 
то? Дали ще бъде „Здравеопазване“, „Образование“, „Младежки“ и какво 
остана още – „Социални“ и т.н. Има си кмет на тази община, има си 
заместник – кмет, който е ресорен и отговаря както за „Образование“, така и 
за „Здравеопазване“, така и за „Социални“. И избора на директори или пък 
функциите, които изпълняват директорите са роля на кмета на община Варна, 
не на общинските съветници.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Д-р Бояджиев, стана вече трета реплика. Нямате вече право, 

това е трето. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз се радвам, че имаше дебат и отново повтарям, за да стане ясно на 

всички социални асистенти – току що бяха обещани повече пари да се 
разписват социалните асистенти. Радвам се, че в следствие на дебат стават 
такива добри неща. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това беше записано в бюджета … Така колеги, така или иначе е 

постъпило предложение … Добре, слушам Ви. Г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първо, предлагам 

процедурно да приключим с дебата в това направление. Но искам да разясня 
следното, че на комисия по „Наука и образование“ тези програми, които се 
засегнаха от д-р Бояджиев ги разглеждахме изключително задълбочено в 
продължение на доста дълъг период от време. Второто, което искам да кажа, 



че ако имаше някакви предложения, д-р Бояджиев можеше да го направи 
това, когато го разглеждахме на комисия по „Наука и образование“. Аз му 
благодаря изключително, че е забелязал, че тази програма за интегриране на 
децата в неравностойно положение е изключително важна, но аз съм пък 
благодарен към екипа, който разработва бюджета в областта на „Науката и 
образованието“ с това, че се съобрази в една от програмите коригира именно 
с 20 хил. лв., за да може наистина тези деца и програми, които са необходими 
за изпълнението на бюджета го коригираха. Благодаря на целия екип. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Постъпи предложение от г-н Славов за прекратяване 

на дебатите по тази тема, така че подлагам го на гласуване. В режим на 
гласуване сме, колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
     
Д-р Бояджиев, понеже последното Ви изказване казахте, че се радвате, 

че това нещо се увеличава – държите ли да подложим на гласуване Вашето 
предложение или си го оттегляте?  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тъй като за разчетите за 2014 г. аз базирам моето предложение на 

разчетите за 2013 г. Това, което хората са получавали, много се радвам, че 
има раздвижване, така че оттеглям моето предложение. Благодаря. 

 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз ви благодаря. Предложението е оттеглено. Както виждам няма 

други мнения и съображения. Преминаваме към гласуване на бюджета на 
община Варна за 2014 г. В режим на гласуване, колеги.  

 
1349-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50, чл. 55, ал. 

1 и ал. 2 от ЗДБРБ за 2014 г., чл. 94, ал. 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на община Варна с № 
РД14001682ВН/23.01.2014 г. и № РД14001686Вн/23.01.2014 г., Общински 
съвет – Варна: 

 
І. Приема бюджета на община Варна за 2014 г. за приходите и 

разходите, както следва: 



                                                                                                 (в лв.) 
1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 1),  в т.ч.:                                         222 070  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 95 112 721 
а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                           84 352 224 
б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 542 761 
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2013 г. 10 217 736 
 по (Пр. № 11),  в т.ч. за:     
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                                         

- Ф-я Образование                                                                                      
- Ф-я Здравеопазване    
- Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                           
  

132 868 
8 203 646 
1 546 291 
155 462 
179 469 

1.2. Местни приходи, в т.ч.:                                                          126 957 279 
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи                                           122 740 088 
а/ Имуществени и други данъци                                                64 200 000 
б/ Неданъчни приходи                                                                  58 540 088 
II. Бюджетни взаимоотношения:                         /-20 222 919/ 
а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация 

и ЦБ, в т. ч.: 
3 766 400 

 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:                  2 353 300 
  - за зимно поддържане   45 600 
  -  обща изравнителна  субсидия   

 
2 307 700 

 2. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–
13, в т.ч.:                  

1 413 100 

     - Капиталови разходи    1 226 400 
     - Основен ремонт на общински пътища    186 700 

б/ Трансфери между бюджети /-9 377 799/ 
в/ Трансфери между  бюджети и сметки за средствата от 

Европ. съюз 
/-15 453 492/ 

г/ Трансфери от/ за държавни предприятия  841 972 
III. Временни безлихвени заеми     /-5 387 904/ 



IV. Операции с финансови активи, в т.ч.: 
        преходен остатък за местни дейности и 
дофинансиране на държавните дейности                                  

29 828 014 
 

4 253 306 
2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр.№ 2, Пр.№ 3),  в т.ч.:                                                       222 070 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          95 112 721 
2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности, в т.ч.:                                                       
126 957 279 

а/ за местни дейности                                                  120 652 546 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни 

приходи 
6 304 733 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.№ 2 и Пр.№ 3/, в 
т.ч.: 

222 070 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            14 760 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    3 512 000 
 Ф-я Образование                                                                85 937 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                            14 402 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          9 935 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      60 667 000 
 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         12 539 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                            18 173000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 145 000 
   
ІІІ. Приема разходи по определени дейности и 

приложения 
 /в лв./:        

 

 - дейност „Общинска администрация” - община Варна, 
райони и кметства с населени места /Пр. № 5/ 

14 001 000 

 - дейност „Други дейности по икономиката“  /Пр. № 6/                          7 736 696 
 - дейност „Чистота”, в т.ч. преходен остатък –1 305 039 

лв./Пр. № 7/                                                                 
27 105 039 

 - дейност „Други дейности по транспорта”  /Пр. № 9/                          8 121 722 

 - дейност 606 „Изграждане,  ремонт и  поддържане на 
уличната мрежа” /Пр. № 4/                                                               

18 434 200 



 - дейност 629 „Други  дейности по опазване на околната  
среда”, по §52 /Пр. № 4/ 

3 933 378 

 - дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“, §51 /Пр. № 4/ 

186 700 

 -Безлихвен заем от ПУДООС /Пр. № 12/ 1 360 782 
 -Общински предприятия и дейности със съответните 

стойности по Пр. № 6а  
- Програма за проектиране на обекти /Пр.23/  
       
ІV. Приема Капиталова програма в размер на 37 177 524 лв. /Пр.4, 

Пр.3, Пр.2/ 
и разшифровка на капиталовите разходи за съфинансиране на проекти 

по програми на Европейския съюз по договори за безвъзмездна финансова 
помощ /Пр.4а/ 

    
V. Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по функции 

и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на 
делегиран бюджет /Пр. № 18/ 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на 
част от транспортните разходи, съгласно чл.50 от ПМС 3/15.01.2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Пр. № 
21) 

 
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии за: 
1. Приема лимити за:  
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови  

възнаграждения за служителите, съгласно чл.51 от ПМС 3/15.01.2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.  

1.2 Представителни разходи, съгласно чл.49, ал.3 от ПМС 3/15.01.2014 
г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. /Пр. 
№ 17/ 

 



2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 
разходи и субсидии: 

2.1 Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 
на общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 

2.1.1 „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 25 000 лв. по §43 
„Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на 
гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 45 000 лв. по 
§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване 

2.1.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране в размер на 110 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“ 

2.1.4 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по 
§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.5 „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер на  
20 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ 

2.2. Социална програма на община Варна за 2 606 046 лв. по бюджета 
на дейности „Социални асистенти“ и „Други служби и дейности по 
социалното осигуряване” /Пр. № 16/   

2.3. Общинска програма „Спорт” - 916 000 лв.,  в т.ч. субсидии за 
спортни клубове и организации - 736 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ дейност „Спортни бази за спорт за всички“ 
/Пр. № 25/ 

2.4. Общинска програма „Младежки дейности” - 400 000 лв., в т.ч. 
субсидии  в размер на 195 200 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации 
с нестопанска цел“ дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/ 

2.5. Общинска програма “ Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора“ – 250 000 лв., в т.ч. субсидии  в размер на 
110 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ 
дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“  /Пр. № 27/ 



2.6. Програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии  по параграф 
§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“ 
/Пр. № 28/  

2.7. Общинска програма „Програма за насърчаване творческите 
заложби на ученици и студенти с изявени дарби“ – 93 500 лв., в т.ч. субсидии 
в размер на 30 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 29/ 

2.8. Общинска програма „Програма за образователна интеграция на 
деца и ученици от различни етнически групи“ – 35 000 лв., в т.ч. субсидии в 
размер на 10 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 30/ 

2.9. Общинска програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри“ - 66 500 лв., дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. № 31/ 

2.10. Международни и местни културни прояви – 2 540 000 лв., 
субсидии в размер на 895 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за организации 
с нестопанска цел“ дейност „Други дейности по културата“  за общински 
фонд „Култура“/Пр. № 24/ 

2.11. Програма за дейността на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 30 280 лв. по бюджета на дейност 
„Общински съвет“ за 2014 г., съгласно чл.170, ал.4 от Закона за изпълнение 
на наказанията и задържането под стража/Пр. № 35/  

 
3. Утвърждава предоставянето на целеви субсидии и трансфери, 

както следва: 
3.1. целева капиталова субсидия за СБАЛОЗ "Д-р М. Марков" за 

мултисрезов скенер – 150 000 лв. §55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други 
дейности по здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на дейността /съгл. 
чл.100 от ЗЛЗ/ и за изплащане на задължения за заплати на персонала на 
СБАЛПФЗ – Варна, в размер на 175 724 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 190 000 лв. 
за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран от 



бюджета на НЗОК § по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия за СБАЛОЗ "Д-р М. Марков" за програма „Здравно 
училище за  онкологично болни и техните близки“ в партньорство с УМБАЛ 
„Света Марина” – Варна, в размер на 20 000 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.5. целева субсидия за „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“ Варна за извършване на ремонт на зала 
за училище на онкоболните в размер на 20 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.6. целева капиталова субсидия за СБОБАЛ Варна ЕООД за частично 
плащане за висок клас операционен микроскоп в размер на 85 000 лв. по 
параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия за Варненската и Великопреславска митрополия за 
довършителни работи по изграждане на храм „Свети Прокопий Варненски" - 
150 000 лв., по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по културата“; 

3.8. целева субсидия за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на 
проект за реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. 
Успение Богородично” в размер на 8 400 лв. по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по културата“; 

3.9. целева капиталова субсидия за Двореца на културата и спорта за 
осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности в размер на 
500 000 лв. по писмо на МФ № 08-00-1625/18.12.2013 г., §55 „Капиталов 
трансфер“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“; 

3.10. целева субсидия за читалища в размер на 35 000 лв. субсидии по 
параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за: 

- обогатяване на библиотечния фонд - 30 000 лв.; 
- национални носии  - 5 000 лв. 
3.11. трансфери за подпомагане дейността на културни институти, 

съгласно сключени договори с Министерство на културата в размер на 210 
000 лв., §61 „Трансфери между бюджети“, разпределени, както следва: за 
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.  



3.12. целеви субсидии за общински програми за промоция, 
профилактика и рехабилитация на общественото здраве, както следва: 

3.12.1. „Аз успявам”- целево финансиране на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в 
размер на  25 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ 

3.12.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на 
гръбначните изкривявания” - целево финансиране на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в 
размер на  45 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване 

3.12.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране на „АГП СМП –Център за психично здраве Варна“ ЕООД в 
размер на 110 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване 

3.12.4 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна“ ЕООД 
по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

3.12.5 „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер на  
20 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение-
Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“ 

3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери 
по точки 3.1. - 3.12. 

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет за: 
4.1. Подпомагане на лечението на граждани и подпомагане на двойки за 

инвитро процедура от бюджета на дейност „Други дейности по 
здравеопазването” – 161 800 лв. и за наеми на жилища на лекари - 13 200 лв. 
/Пр. № 2/ 



4.2. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 
130 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/ 

4.3. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на дейност 
„Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 лв. /Пр. № 2, 
Пр. № 16/ 

4.4. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на дейност 
„Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/   

4.5. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на дейност 
„Други дейности по транспорта и пътищата” - 8 121 722 лв. /Пр. № 9/ 

4.6. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18 годишна 
възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” по бюджета на 
дейност „СУПЦ“ в размер на 20 460 лв. под формата на дофинансиране на 
държавната дейност /Пр.2, Пр. 16/ 

5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2014 г. в размер на 4 200 000 лв. /Пр. № 19/ 

6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 
концесионни плащания през 2014 г. в размер на 2 220 000 лв. /Пр. № 32/ 

7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 
безстопанствените кучета – 10 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от 
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

8. Приема разходи за гориво за отопление по натурални показатели за 
Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и сцена 
„Филиал”, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и конгресен център 
и  Театър „Българан”: 

- за основна сграда и сцена на ТМПЦ- Варна - 40 000 литра; 
- за сцена „Филиал”  – 20 000 литра; 
- за Държавен куклен театър – Варна – 16 000 литра; 
- за Фестивален и конгресен център     – 13 000 литра; 
- за Театър „Българан”                          – 6 000 литра 
                                                        Всичко: 95 000 литра 
VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2014 г. в размер на 

14 471 042 лв., в т.ч. за държавни дейности – 10 217 736 лв.; за 



дофинансиране на местните дейности – 124 270 лв. и за местни дейности - 
4 129 036 лв. /Пр. № 11/, както следва: 
                                                                                                                       / лв./ 
1. за държавни дейности, в т.ч.:                                                            10 217 736 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                            132 868 
 Ф-я Образование                                                                    8 203 646 
 Ф-я Здравеопазване                                                               1 546 291 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          155 462  
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                179 469 
2. за местни дейности и дофинансиране, в т.ч.:                                                                    4 253 306 
 Ф-я Общи държавни служби 2 525 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                            22 968 
 Ф-я Образование                                                                     317 731 
 Ф-я Здравеопазване                                                               100 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          2 000 
 Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда                           
2 197 495 

 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                695 322 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                                     915 265 
 

ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от ЗПФ, 
Общински съвет – Варна приема Разчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи” в размер общо на 5 600 000 лв., в т.ч. 933 333 лв. за ДДС /Пр. № 8, 
Пр. № 4/ 
 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 от ЗПФ 
Общински съвет – Варна приема разчет на разходите, финансирани с 
преходен остатък от приходи от приватизация в размер 187 639 лв., в т.ч: 
за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91 %/ в размер на 
149 405 лв. и разходи, свързани с приватизационния процес /9%/ в размер на 
38 234 лв. /Пр. № 13/  
 

XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 
2014 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т. 6 от ЗПФ, Общински съвет – Варна приема 



разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на 
капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните 
дейности по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на 
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 1 413 100 лв. 
/Пр.10/ 
 

XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ 
за 2014 г., Общински съвет – Варна утвърждава разчетите на разходите за 
целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, изравнителна 
субсидия и зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, 
финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95% /Пр. 
№ 10, Пр. № 10а/ 
 

XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 
т. 4 от ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания в 
размер на 9 623 400 лв., които ще бъдат събрани през 2014 г. /Пр. № 14/ 
 

XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 
3 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя план-график за разплащане на 
просрочените задължения от 2013 г., които ще бъдат разплатени от 
бюджета на 2014 г. в размер на 548 886 лв. /Пр. № 15/ 
 

XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 
от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз /Пр. № 34/ 

 
XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 

т.9 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана бюджетната 
прогноза за местни дейности за периода 2014-2016 г., съгласно приложение 
/Пр. № 33/ 

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с 
бюджет за 2014 г., съгласно приложение /Пр. № 20/ 

 



XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 
т. 1 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 
в размер на 136 700 000 лв. 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 

2 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер 
на 184 000 770 лв. 

 
XX. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 

1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна определя:  
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 

през 2014 г. - до 70 206 840 лв.  
2. Максимален дълг към 31.12.2014 г. до 103 917 158 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2014 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински гаранции 
към 31.12.2014 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и 

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, 
Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос І, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова пoмощ BG161 PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския транспорт", при следните основни 
параметри: 



- Максимален размер на дълга – 9 511 935 лв. (девет милиона 
петстотин и единадесет хиляди лева и деветстотин тридесет и пет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51315001-C004; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715%,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51315001-C004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 
Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 828-4, т. 
XIX от Протокол №15 от 20.02.2013 г. , както следва: 

Било: „Максимален размер на дълга – 1 700 000 лв. (един милион и 
седемстотин хиляди лева);“ 

Става: „Максимален размер на дълга – 3 111 000 лв. (три милиона сто 
и единадесет хиляди лева);“ 



 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и 

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1.Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, при 
следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 910 000 лв. (деветстотин и десет 
хиляди лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ВG161PO001/1.1-11/2011/020; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по Договор 

за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/1.1-11/2011/020, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 



2.Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, при 
следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 306 108 лв. (един милион и триста и 
шест хиляди сто и осем лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %, 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и 

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 
отдих на град Варна“, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните 
основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 662 500 лв. (един милион 
шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG 161РО001/1.4-09/2012/006; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по Договор 
за безвъзмездна помощ № BG 161РО001/1.4-09/2012/006, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  

чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Естетизация 
и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град 
Варна", финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 
2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-
09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 224 412 лв. (един милион двеста 
двадесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 



- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 

6 от Закона за общинския дълг; 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVІI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна:  
1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 

от Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale Експресбанк 
АД чрез инициатива JESSICA с цел реализация на проект: Изграждане на 
открити паркинги в средната разделителна ивица на бул. ”Княз Борис I” в 
участъка между сп. ”Акациите” и сп. ”Делфинариум” в размер до 1 500 000 
лева, при следните основни параметри:  

- Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие  
- Кредитна линия Б: Societe Generale Експресбанк АД  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
- Валута – лева 
- Размер на кредита - до 500 000 (петстотин хиляди) 
- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото 

усвояване, но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, както 

и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но най-
късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 1,7% 
- Такса за предсрочно погасяване – без такса 



- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 
надбавка от 3% на годишна база 

- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 
общината за размера на задълженията по кредита 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
- Валута – евро 
- Размер на кредита - до 511 292  евро (петстотин и единадесет хиляди 

двеста деветдесет две евра), равняващи се на 1 000 000 лева (един милион 
лева). 

- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото 

усвояване, но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, както 

и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но най-
късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 6,5% 
- Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на паркинга; 
- 0,5% върху предсрочно погасената сума със собствени средства от 

бюджета, в случай че сумата не надхвърля 100 000 лв. годишно 
- 2% във всички останали случаи, в т. ч. при рефинансиране от друга 

банка 
- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 

надбавка от 3% на годишна база 
- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 

общината за размера на задълженията по кредита 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подпише 

договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 
1. 

 



XХVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна определя при изпълнението на бюджета да се 
съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии 

и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения 
 
XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на община Варна до възстановяването на разходите от Управляващия орган.  

 
XXX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от 
държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
XXXІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.125 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
община Варна, както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 



просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл. 125, 
ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за 
публичните финанси 

2. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава заповеди. 
3. след извършване на промените, кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет  

5. да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на развитие 

6. да кандидатства за средства от Държавния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 
XXXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на община Варна: 

1. да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

2. да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 

3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

4. да разработва разчет за сметките за средства от Европейския съюз 
по оперативните програми, съгласно изискванията на Министерство на 
финансите. 

5. да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните 
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 



XXXІII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното 
обсъждане на бюджета за 2014 г., очакваното изпълнениe на бюджета за 2013 
г. и намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Варна за 2014 г. 
– 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 8; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Бюджетът за 2014 г. и съпътстващите го приложение към него са 

приети. 
Г-н кмета поиска думата. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Искрено благодаря за конструктивната 
работа, както в рамките на днешния ден, така и в комисиите които 
предшестваха сесията. Надявам се, че всички заедно ще съумеем да направим 
така, че този бюджет наистина да бъде реализиран по оптимален начин и това 
да даде една добра перспектива за развитие на Варна. Благодаря още веднъж. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Искам и аз да изкажа нашите благодарности за така 

изготвения бюджет от администрацията на кмета, като го уверим в това, че 
ще направим всичко възможно този бюджет да бъде изпълнен за развитието 
на Варна и за доброто на нашите съграждани. Благодаря ви. 

Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Една декларация от името на групата на „БСП“. Сега … С волята и 

активността на мнозинството при едни реални условия, това беше 
възможността, такъв бюджет да приемем. Разбира се ние бяхме против някои 
положения от бюджета и времето ще покаже какво е що е. Но сега ние 
казваме, че всичко което от тук нататък всички трябва съветници, 
включително и нашата група, да положим максимални усилия, да има 
максимално разбирателство, доверие, за да можем да изпълним това, което 
сме приели. Иначе ще изпаднем в един оксиморон, как да кажа – тъжна 
радост, ако не се хванем, да се заловим и да свършим работа. Благодаря. 

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Това беше и моето предложение. Продължаваме, нека да 

минем поне и точката по „Архитектура“ и тогава в обедна почивка да 
излезем. А „Финанси“ не сме приключили още, имаме още.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор предложение от кмета на община Варна 
с изх. № РД14000477ВН/08.01.2013 г., Общински съвет – Варна съгласува 
актуализация на Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит 
в община Варна за периода 2013 – 2015 г. и Годишен план за одитните 
ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2014 г., съгласно приложения към 
настоящото решение.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Само ще помоля гражданите, които в момента 

напускат залата за малко тишина – ние продължаваме да работим. Мнения и 
съображения? Няма. В режим на гласуване. … Ами нали това три пъти 
помолих за тишина. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Искате ли да изчета отново проекта за решение, г-н Начков? 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, проектът за решение се отнася за актуализация на Стратегически 

план за дейността на Звено за вътрешен одит, както и Годишен план на 
одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2014 г. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Процедура, понеже не стана ясно, не можа да се гласува. Сега ясно ли е 

вече, г-н Начков? Ок. … В режим на гласуване сме. Ще ги помолим да 
увеличат още микрофона.  



1350-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14000477ВН/08.01.2013 г., Общински съвет – 
Варна съгласува актуализация на Стратегически план за дейността на 
Звено за вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и 
Годишен план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит за 
2014 г., съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към настоящото решение.   

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

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
     
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1351-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 

кмета на община Варна с изх. № Д13001106ВН-015ВН/24.01.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 22 016 лв. (двадесет и две хиляди и шестнадесет 
лева) от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по 
проект № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен 
период 2014-2020 година”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/5-
02/2012/011.  

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на община Варна от 
първото авансово или междинно плащане. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1352-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД13028509ВН/10.12.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на основание подписан договор № 
2.1.2.73883.331_MIS-ETC 2673 (the ‘Grant Contract’ No18313/06.03.2013 по 
проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море“, да се 
осигурят заемообразно средства от бюджета на община Варна в размер на 
22 703.33 /Двадесет и две хиляди седемстотин и три лева и тридесет и три 



стотинки / лева за 2014 г., необходими за покриване на допустимите разходи 
по проекта.  

Същите ще бъдат възстановени след окончателно плащане от 
Договарящия орган. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1353-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 

кмета на община Варна с изх. № РД13001105ВН-002ВН/20.12.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 11 550 лева (единадесет хиляди петстотин и 
петдесет лева) от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустими разходи 
по проект № BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението за 
лъчелечение на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД”, 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.11-11/2011/020, схема № BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа 
за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013 г., до възстановяването им от 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.  

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на община Варна от 
първото авансово или междинно плащане.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1354-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД14001790ВН/24.01.2014 



г., Общински съвет – Варна одобрява недопустимите разходи до 69 083,20 лв. 
(шестдесет и девет хиляди осемдесет и три лева и двадесет стотинки) за 
финансиране на дейностите административно и финансово управление, 
включително и предварителна оценка за съответствие на идейния проект, 
съгласно чл. 141, ал. 6, т. 36 от ЗУТ по 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 2 000 екв. ж. и в населени места с под  2000 екв. ж., попадащи в градски 
агломерационни ареали. 

Средствата за допълнителните дейности, посочени в справка-
приложение № 1 към настоящото решение, да бъдат осигурени от бюджета на 
община Варна за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1355-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 

кмета на община Варна с изх. № РД14002011ВН/28.01.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в 
размер на 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект № BG051PO001-5.1.04-
066-C0001 „Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ, ОП „Развитие на човешките 
ресурси” до възстановяването им от Домашен социален патронаж, след 
получаване на  междинно и окончателно плащане от Управляващия орган. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последната точка от дневния ред на комисията: 



1356-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
решение по т. 3 от Протокол № 24/26.11.2013 г. от общото събрание на 
Управителния съвет на „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „ЕКО-2010“, и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД14003211ВН/12.02.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява текста на 
Споразумение и Договор относно експлоатацията на Депо за неопасни 
отпадъци /т.н. аварийна клетка/, в ПИ № 000207, землище на община 
Аксаково, съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към настоящото 
решение.  

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на община 
Варна да подпише същите, както и да извърши всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението, както и наложили се 
последващи анекси към тях, отразяващи промени, за които не се изисква 
изрично одобрение от Общинския съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на всички колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Преминаваме към следваща точка … Нека да мине 

„Архитектурата“. Имат една точка. Нека да минем и нея, и след това обедна 
почивка. 



IV. 
 

По точка четвърта 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) – одобряване на ПУП - ПУР на улици и поземлени имоти – 
публична собственост на селищно образувание „Ментеше”. 

(2) – съгласуване на ПУП - План извадка - ПРЗ за УПИ № I – 44, кв. 5, 
по проектоплана на кк „Св. Св. Константин и Елена”. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, две точки само са в рамките на изтеклия месец. Първа точка: 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1357-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001854ВН/27.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – План за улична регулация на улици и поземлени имоти – 
публична собственост на селищно образувание „Ментеше”, в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, схема за вертикално планиране, транспортно 
комуникационна схема. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 9, предложението се приема. 
 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Втората точка има само съгласувателна функция касаеща решението на 

Общински съвет, тъй като е по стария ред на Закона за устройство на 
територията, одобряващ орган е Министерството по регионалното развитие и 
благоустройството. 

 
1358-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от 

ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002632ВН/05.02.2014 г., Общински съвет – Варна съгласува Подробен 
устройствен план – План извадка - План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот  I – 44, /ПИ с идентификатор 10135.2570.44/, кв. 5, 
по проектоплана на кк „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
………………… /н.р./ 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Имотът е бившия „Миньор“, ако не се лъжа, почивната станция, която я 

събориха, която е успоредно на пътя.  
 
Иван ЛУКОВ 
Други? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Има предложение и точката по „Младежки дейности“ да мине и тогава. 

Една точка е, айде сега. .. Добре де, една точка е. .. Ако има много дебати ще 
продължим с дебатите след обедната почивка.   

 
 
 



V. 
 

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

“Младежки дейности и спорт” относно: 
(1) – упълномощаване на кмета на община Варна да подпише 

документите за кандидатурата на Варна за „Европейска младежка столица” 
за 2017 г. 

 
Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря Ви г-н председател. Колеги, много бързичко, една минута. 

Зачитам ви решението, една единствена точка: 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1359-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14002332ВН/31.02.2014 
г., Общински съвет – Варна потвърждава устойчивата си подкрепа за 
младежките политики в града и упълномощава кмета на общината да 
подпише документите за кандидатурата на Варна за „Европейска младежка 
столица” за 2017 г. 

Одобрява сумата от 1 000 евро за такса за участие в конкурса в 
рамките на Програма „Младежки дейности – 2014”, дейност 714. 

 
И да си пожелаем тази година наистина да я спечелим тази 

кандидатура. 
 
Иван ЛУКОВ 
За малко, бяхме на второ място, за малко не стигна да се класираме. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
За един глас. 
 
Иван ЛУКОВ 
За един глас, така че предложението е отново да кандидатстваме за 

„Младежка столица“. 
 



Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
И искрено вярваме, че ще се случи. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Ок, изразете го с вота си. В режим на 

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

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря ви за проявеното търпение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Обедна почивка до 14:15 ч. 



Следобедно заседание – начало в 14:15 ч. 
 

 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Николай НЕДКОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Светлана ТАКЕВА  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, продължаваме със следващата точка, а именно точка шест от 

дневния ред.  
 
 
 
 
 
 
 



VI. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – увеличение на капитала и изменение на Устава на „Обреди” 

ЕООД. 
(2) – отмяна на решение № 582-9/10/26,27.07.2012 г. на Общински съвет 

– Варна. 
(3) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на помещения, 

включени в капитала на "Диагностично - консултативен център V Варна - 
Света Екатерина" ЕООД със Сдружение „Евроинтеграция”. 

(4) – преобразуване на ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в 
ОП „Спорт – Варна”, приемане на правилник и организационна структура 
на новосъздаденото ОП. 

(5) – възлагане на кмета за предприемане на действия до МРР за 
безвъзмездно придобиване в собственост на „Юнашки салон” – Варна. 

(6) –  даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № 
Д-8-9200/225/28.03.2008 г. сключен между община Варна и „КОКО” ООД.  

(7) –  задължаване на Управителя на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД 
да представи отчет за разходваните средства, отпуснати от община Варна. 

 
 Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК „СС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря г-н председател. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1360-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 6 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 от НРУПСЧОВКТД, по предложение на 
кмета на община Варна с изх.№ РД13029728ВН/30.12.2013 г., и в 
съответствие със свое решение № 816-7/14/от 19.12.2012 г. Общински съвет – 
Варна реши: 



І. Увеличава капитала на „Обреди” ЕООД от 10 900 /десет хиляди и 
деветстотин/ лева на 1 572 900 /един милион петстотин седемдесет и две 
хиляди и деветстотин/ лева, чрез записване от едноличния собственик на 
капитала – община Варна на нови 15 620 /петнадесет хиляди шестстотин и 
двадесет/ дяла с номинална стойност на всеки дял 100 /сто/ лева. 

За сметка на записаните нови дялове община Варна внася в капитала 
на дружеството непарична вноска, представляваща: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1506.401 /десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно/ с 
площ 1632/1952  /хиляда шестстотин тридесет и два кв.м. от общо хиляда 
деветстотин петдесет и два/ кв.м.; СГРАДА с идентификатор 
10135.1506.401.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. 
четиристотин и едно. две/ със застроена площ 147 /сто четиридесет и седем/ 
кв.м., състояща се от 2 /два/ етажа, изба и тавански етаж; конструкция – 
масивна, година на построяване – 1996 г. и 2004 г.; СГРАДА с 
идентификатор 10135.1506.401.3 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест. четиристотин и едно. три/ със застроена площ 13 
/тринадесет/ кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1/един/ етаж; година на 
построяване – 1996 г. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Крали Марко” № 3, ПИ с идентификатор 
10135.1506.401 и сгради с идентификатори 10135.1506.401.2 и 
10135.1506.401.3 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. 
на ИД на АГКК. Граници на имота: ПИ 10135.1506.401: 10135.1506.827, 
10135.1506.399, 10135.1506.400, 10135.1506.852, 10135.1506.851, 
10135.1506.455, 10135.1506.402, 10135.1506.405, 10135.1506.397, 
10135.1506.393, 10135.1506.396. Акт за частна общинска собственост № 
6805/28.06.2012 г. 

2. СГРАДА с идентификатор № 10135.3516.174.20 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
двадесет/ със застроена площ 208. 00 /двеста и осем/ кв.м.; конструкция – 
масивна; етажност - 1 /един/ етаж; година на построяване – 2009 г. 
Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. 
„Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 10135.3516.174.20 
по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на началника на СГКК. 
Граници на недвижимия имот: № 10135.3516.174.14, ПИ № 10135.3516.174, 
ул. „Акад. Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174, сграда 10135.3516.174.21, 
ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна общинска собственост № 
7422/24.04.2013 г. 



3. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.16 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
шестнадесет/, със застроена площ 117.00 /сто и седемнадесет/ кв.м.; 
конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на построяване – 
1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, 
ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.16 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. 
на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: сграда 10135.3516.174.17, 
ул. „Академик Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна 
общинска собственост № 7420/24.04.2013 г. 

4. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.17 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
седемнадесет/, със застроена площ 212.00 /двеста и дванадесет/ кв.м., 
конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на построяване – 
1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, 
ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.17 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. 
на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-496/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: ПИ 10135.3516.174, ул. 
„Акад. Андрей Сахаров”, сграда 10135.3516.174.16. Акт за частна общинска 
собственост № 7421/24.04.2013 г. 

5. НЕДВИЖИМ ИМОТ № 038008 /нула, три, осем, нула, нула, осем/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 13 632.00 /тринадесет 
хиляди шестстотин тридесет и два/ кв.м. Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, м-ст „Бостан Тарла”, ПИ: 038008; 
ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия имот: имот № 105013 – полски път, 
имот № 038006 – нива, имот № 000133 – гробище, имот № 038009 – нива. Акт 
за частна общинска собственост № 6163/30.07.2010 г. 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038003 /нула три осем нула нула три/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 500 /девет хиляди и 
петстотин/ кв.м. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, 
гр. Варна, с. Тополи, ПИ 038003, ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия 
имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038064 - нива, ПИ № 038065 - нива, 
ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038004 – нива. Акт за частна общинска 
собственост № 7252/06.12.2012 г. 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038010 /нула три осем нула едно нула/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 879 /девет хиляди 
осемстотин седемдесет и девет/ кв.м.; Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ № 038010, ЕКАТТЕ 72709. 



Граници на недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038009 - 
нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038011 – нива. Акт за частна общинска 
собственост № 7251/06.12.2012 г. 

Оценката на непаричната вноска на община Варна в капитала на 
„Обреди” ЕООД е в размер на 1 562 000 /един милион петстотин шестдесет и 
две хиляди/ лева, съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 
72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 
20130627084033 от 01.07.2013 г. 

ІІ. Изменя чл. 11 от Устава на Еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Обреди”, който да придобие следния вид: 

„Член 11. 
/1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 

1 572 900 /един милион петстотин седемдесет и две хиляди и деветстотин/ 
лева, разпределен в 15 729 /петнадесет хиляди седемстотин двадесет и девет/ 
дяла с номинална стойност на всеки дял 100 /сто/ лева. 

/2/ Община Варна внася в уставния фонд на дружеството непарична 
дялова вноска на стойност 10 900 лева. Стойността на непаричната дялова 
вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на имуществото на 
държавните и общински предприятия при преобразуването им в еднолични 
търговски дружества с държавно имущество, приета с ПМС 179/91 г. 

/3/ Община Варна внася като непарична дялова вноска следните имоти 
оценени съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от 
ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 
20130627084033 от 01.07.2013 г. на стойност 1 562 000 лв.: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1506.401 /десет хиляди 
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно/ с площ 
1632/1952  /хиляда шестстотин тридесет и два кв.м. от общо хиляда 
деветстотин петдесет и два/ кв.м.; СГРАДА с идентификатор 
10135.1506.401.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. 
четиристотин и едно. две/ със застроена площ 147 /сто четиридесет и седем/ 
кв.м., състояща се от 2 /два/ етажа, изба и тавански етаж; конструкция – 
масивна, година на построяване – 1996 г. и 2004 г.; СГРАДА с идентификатор 
10135.1506.401.3 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. 
четиристотин и едно. три/ със застроена площ 13 /тринадесет/ кв.м.; 
конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на построяване – 
1996 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, 
ул. „Крали Марко” № 3, ПИ с идентификатор 10135.1506.401 и сгради с 
идентификатори 10135.1506.401.2 и 10135.1506.401.3 по КК и КР, одобрени 
със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК. Граници на имота: ПИ 
10135.1506.401: 10135.1506.827, 10135.1506.399, 10135.1506.400, 



10135.1506.852, 10135.1506.851, 10135.1506.455, 10135.1506.402, 
10135.1506.405, 10135.1506.397, 10135.1506.393, 10135.1506.396. Акт за 
частна общинска собственост № 6805/28.06.2012 г. 

2. СГРАДА с идентификатор № 10135.3516.174.20 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
двадесет/ със застроена площ 208.00 /двеста и осем/ кв.м.; конструкция – 
масивна; етажност - 1 /един/ етаж; година на построяване – 2009 г. 
Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „ 
Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 10135.3516.174.20 
по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на началника на СГКК. 
Граници на недвижимия имот: № 10135.3516.174.14, ПИ № 10135.3516.174, 
ул. „Акад. Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174, сграда 10135.3516.174.21, 
ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна общинска собственост № 
7422/24.04.2013 г. 

3. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.16 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
шестнадесет/, със застроена площ 117.00 /сто и седемнадесет/ кв.м.; 
конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на построяване – 
1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, 
ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.16 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. 
на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: сграда 10135.3516.174.17, 
ул. „Академик Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна 
общинска собственост № 7420/24.04.2013 г. 

4. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.17 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и четири. 
седемнадесет/, със застроена площ 212.00 /двеста и дванадесет/ кв.м., 
конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на построяване – 
1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, 
ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.17 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 г. 
на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-496/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: ПИ 10135.3516.174, ул. 
„Акад. Андрей Сахаров”, сграда 10135.3516.174.16. Акт за частна общинска 
собственост № 7421/24.04.2013 г. 

5. НЕДВИЖИМ ИМОТ № 038008 /нула, три, осем, нула, нула, осем/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 13 632.00 /тринадесет 
хиляди шестстотин тридесет и два/ кв.м. Местонахождение на имота - област 



Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, м-ст „Бостан Тарла”, ПИ: 038008; 
ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия имот: имот № 105013 – полски път, 
имот № 038006 – нива, имот № 000133 – гробище, имот № 038009 – нива. Акт 
за частна общинска собственост № 6163/30.07.2010 г. 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038003 /нула три осем нула нула три/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 500 /девет хиляди и 
петстотин/ кв.м. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, 
гр. Варна, с. Тополи, ПИ 038003, ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия 
имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038064 - нива, ПИ № 038065 - нива, 
ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038004 – нива. Акт за частна общинска 
собственост № 7252/06.12.2012 г. 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038010 /нула три осем нула едно нула/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 879 /девет хиляди 
осемстотин седемдесет и девет/ кв.м.; Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ № 038010, ЕКАТТЕ 72709. 
Граници на недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038009 - 
нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038011 – нива. Акт за частна общинска 
собственост № 7251/06.12.2012 г.”. 

ІІІ. Възлага на Управителя на „Обреди” ЕООД да предприеме всички 
необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
приемане на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения. Необходими са 34 гласа. Няма мнения и 

съображения. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1361-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13024604ВН/25.10.2013г., Общински съвет – Варна, отменя свое решение 
№ 582-9/10/26,27.07.2012 г. 

 



Това е за помещението, което се намира на последния етаж на район 
„Приморски“ - отменяме това решение, защото го бяхме дали на Агенцията 
по социално подпомагане. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1362-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 1 и 

чл. 5 от НРУПСЧОВКТД, във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13019795ВН-008ВН/10.12.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Управителят на „Диагностично-
консултативен център V Варна – Света Екатерина” ЕООД да сключи 
договор за отдаване под наем на помещения с обща площ 220,38 кв.м., 
съгласно приложение, представляващи: групова зала – 43,20 кв.м.; кабинет 
„социален работник” – 7, 00 кв.м.; кабинет „индивидуална работа” – 5,60 
кв.м.; коридор № 1 – 41,40 кв.м.; коридор № 2 – 5,58 кв.м.; коридор № 3 – 
25,20 кв.м.; коридор № 4 – 5,78 кв.м.; компютърна зала – 25,76 кв.м.; зала за 
хранене – 11,96 кв.м.; логопед – 27,84 кв.м.; санитарен възел – 8,10 кв.м. и 
зала за ЛФК – 12,96 кв.м. разположени в приземния етаж на масивна 
двуетажна сграда, цялата със застроена площ 833 кв.м., предмет на АОС № 
767/29.07.1998 г. и включена в капитала на дружеството, със Сдружение с 
обществено полезна дейност „Евроинтеграция” Варна за срок от 5 години. 

Месечната наемна цена се определя на 369,02 лева с ДДС, определена 
съгласно „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване 
на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти – общинска собственост”. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично-
консултативен център V Варна – Света Екатерина” ЕООД осъществяването 
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 8, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна преобразува чрез 
сливане ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в ОП „Спорт” – Варна с 
адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39А, считано от 01.01.2014 г., 
като същото приема всички активи и пасиви на досегашните общински 
предприятия по техните баланси към 31.12.2013 г. 

ОП „Спорт” – Варна има предмет на дейност:  
1. Поддръжка и ремонт на спортно-материалната база. 
2. Материално-техническо обезпечаване на общинската спортна 

програма, учебно-тренировъчна дейност на спортните клубове и външни 
прояви. 

3. Безвъзмездно предоставяне, според възможностите на спортните 
обекти и съоръжения за нуждите на детския, ученическия, студентския и 
армейския спорт. 

4. Осигуряване на оптимална заетост на спортно-материалната база с цел 
ефективното й управление. 

5. Организиране и провеждане на начално обучение по плуване в 
басейни, стопанисвани от ОП „Спорт” - Варна. 

6. Експлоатация, организация на ползването, поддръжка и ремонт на 
общински спортно-развлекателни съоръжения за свободното време. 

Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на 
общинско предприятие „Спорт” – Варна и Организационна структура на 
персонала, неразделна част от правилника, с обща численост 150 щатни 
бройки. 

Трудовите правоотношения на работещите в преобразуваните общински 
предприятия да се уредят съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда. 

Възлага на кмета на община Варна да назначи управител на новото ОП 
„Спорт” – Варна до провеждане на конкурс съгласно чл. 55 от ЗОС. 

4.1. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от 
НРПУРОИ и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на ОП 
„Спорт” – Варна да бъдат предоставени за безвъзмездно управление следните 
имоти общинска собственост:  

1. Спортен комплекс „Простор”, АОС № 2124/28.09.2001 г.; 
2. Спортен комплекс „Локомотив”, АОС № 2184/15.11.2001 г.; 



3. Плувен комплекс „Приморски”, АОС № 2116/10.09.2001 г.; 
4. База за конен спорт и модерен петобой, АОС № 2988/12.05.2004 г., 

АОС № 2989/12.05.2004 г. и АОС №2990/12.05.2004 г.; 
5. Тенис корт „Чайка”, АОС № 2460/18.12.2002 г.; 
6. Закрит басейн „Делфини”, АОС № 6091/11.06.2010 г.; 
7. Открит спортен комплекс, ледена пързалка и скейтборд парк, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, ІІ-ри м.р. – АОС № 4915/10.04.2008 
г. и АОС № 5638/14.04.2009 г.; 

8. Спортна зона, гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р. АОС № 
215/14.07.1997 г. 

9. Общински спортен комплекс в гр. Варна, Морска градина до 
Пантеона изграден върху имот държавна собственост, АДС № 40/18.03.1997 
г.; 

10. Гребна база, находяща се в гр. Варна, м-ст „Малка чайка”, пл. № 1 – 
АОС № 2466/18.12.2002 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Спорт” – Варна за срок 
от 10 /десет/ години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на ОП „Спорт” - Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Много са въпросите, 

които зададох и останаха без отговор свързани с обединението на 
общинските предприятия „Спортни имоти“ и „Спорт за всички“. Сега ще ги 
задам отново. Надявам се да получа някакъв отговор. Като започнем от 
липсата на стратегия за развитието на спорта и културно-масовата дейност на 
територията на община Варна, от липсата на икономическа обосновка за 
създаването на новото общинско предприятие „Спорт“, липсата на доклад за 
категоризацията на спортните съоръжения, неаргументираните и неясни 
мотиви, затова защо отдел „Спорт“ остава в дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт“, а не към новосъздаденото общинско 
предприятие „Спорт“. Към дирекцията има отдел „Младежки дейности“, 
където са културно-масовите мероприятия и фестивалите, така че те могат да 
си останат в дирекцията, има и отдел „Спорт“, който отговаря за спортната 
база и той трябва да е в новото общинско предприятие. Има и други въпроси, 



като например не стана ясно какво става със спортния комплекс в 
„Аспарухово“, който въпреки, че има акт 10, няма въвеждане в експлоатация, 
но обекта се ползва. Как и защо? Къде отива той? Накрая искам да ви обърна, 
да подчертая вниманието ви за едно нещо, че това обединение трябваше да 
мине и според мен е една от най-важните комисии за подобен тип обединение 
- „Финанси и бюджет“. Там трябваше бъдат анализите, там трябваше да бъде 
оптимизацията, там трябваше да бъдат разглеждани отчетите на тези 
предприятията и така да се създаде едно здраво, работещо ново общинско 
предприятие. В момента, това  което според мен се прави няма да го определя 
като законосъобразно, но е проблем, който по-нататък ще се окаже, че трябва 
да го решаваме пак всички ние. Няма да се обръщам, че има порочност и в 
самото предложение за решение, има достатъчно юристи тука могат да го 
погледнат и да им стане ясно, че чл. 123, ал. 1 ясно определя сливането на 
предприятията и освобождаването на персонала. Къде останаха 28 човека при 
налични 103 и другите 80, 75 ли са? 25 или 26 човека къде останаха. Това 
основание е несериозно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги. Г-н Пейчев, заповядайте. От 

катедрата не Ви видях. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Когато стане въпрос за общинската 
икономика вече няколко пъти от тази трибуна така се правят определени 
изказвания и всички се солидаризираме с тях, че общинската икономика към 
момента не е така в най-доброто си състояние. Стремежа на общинската 
администрация е наистина да се направи оптимизация в общинската 
икономика, тази оптимизация трябва да ни даде възможност и за намаляване 
на разходите, не само за да се намалят разходите, а да се оптимизират 
разходите и с по-малко средства да се свършат повече неща. Това е насочено 
не само за общинско предприятие „Спорт“, което се опитваме да създадем, 
това е насочено, тази оптимизация е насочена и към другите общински 
предприятия. Обсъждахме създаването и на „Транспорт“ и „АСРУД“, а 
обсъждахме закриването на „Строителство и ремонт“, което вече е факт, 
обсъждахме закриването на ОП „Охрана“, което за съжаление все още не е 
факт. Там не искам да търся причините какви са, на всички е ясно и всички 
могат сами да си отговорят какви са причините  все още то да стои и  не 
напразно продължава да се повдига този въпрос. Ако някой иска по-подробна 
информация, то моля заповядайте при мен ще - направим анализи, анализи 



има при мен достатъчно подробни, финансово-икономически, които показват 
правилността на нашите решения и нашите предложения, защото ние не 
можем да вземем решение без вас. А по отношение връщам се на 
обединението, т.е. сливането на двете предприятия. Има икономическа логика 
в тази дейност, в тази цел която сме си поставили. Целта е да се оптимизират 
структурите, целта е с по-добри управленски методи и способи да се 
управлява предприятието, цялата спортна база, ако мога така се изразя и да се 
развиват и двете направления разбира се, не да се развива само едното 
направление. Да се развива и „Спорт за всички“, да се развива и „Спорт за 
високо спортно майсторство“. Но ако по тоя начин продължават да стоят 
нещата и продължават така да се разсрочват във времето, много е трудно 
всичко това да се случи. Да, в момента е предвидена и паспортизация на 
всички спортни бази, на цялата спортна база, да се види какво е състоянието, 
защото има спортни бази, които са в плачевно състояние, които се нуждаят от 
много сериозен ремонт, от поддръжка и т.н. По отношение на спортната база 
в „Аспарухово“ – да, тя не е влязла, тя няма акт, не можем да я включим по 
никакъв начин, няма как да я впишем и затова не е и вписана. Може би 
пропускам някой от въпросите, ако пропускам нещо върнете ме, ще взема 
отношение отново, но мисля че икономическата логика на всички е ясно, че и 
с по-малко управленски персонал и с по така добра подготовка на 
мениджърите и на управлението, разбира се всичко зависи от мениджмънта 
на предприятието и от финансовия ресурс. Мисля, че може да се получи едно 
добро работещо предприятие и то може да реши въпросите, които са 
решавали и двете предприятия в много по така добра светлина. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Джиков. Или ако искате .. Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Уважаеми г-н Пейчев, Вие сте прав, 

че в крайна сметка наистина трябва да се направи това обединение и аз казах 
да го направиме първо законосъобразно, да го направиме след анализ и 
всички тези финансови аспекти и оптимизация, както казахте Вие, но да 
седнеме в комисията и пак казвам „Финанси и бюджет“ е пропусната, това е 
най-важната комисия. А другото което е, ако говорим за оптимизация, аз ще 
Ви кажа едно простичко сравнение - оптимизацията в момента трябва да бъде 
направена с отнесена при примерно загубите към приходите, които в момента 
са 10 пъти, а ние правиме една съвсем мъничка корекция. Знам, че ще имате 
допълнителни неща, които ще ми кажете, но пак казвам, това нещо не би 
трябвало да става тука, а трябва да стане в комисиите с анализа, с отчета … 



Не, независи от нас. Ами аз ще Ви кажа, ще се повторя, ще се попетя вече и аз 
незнам, от 16.08.2013 г. чакам, входирал съм писмо за да получа финансовите 
резултати на 2011, 2012 г. на двете общински предприятия, затова се 
пошегувах, когато бяхме на комисия, че ще се обърна към Вас г-жо Христова, 
Вие ги получихте веднага, аз чакам няколко месеца и още ги нямам. Затова 
казвам, че това нещо не става тука, затова пак казвам да се направи анализ, да 
видим отчетите, да извикаме управителите, да видим стратегията и тогава да 
го правим, не съм против обединението, но да стане законосъобразно пак 
казвам и така, защото … По отношение на това 123, ал. 1 – веднага пада. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Пейчев за отговор. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Предложението е влязло в Общински 
съвет, всички които желаят да участват в обсъждането, мисля че са имали 
възможност да обсъждат, да участват в обсъждането. По отношение на това, 
че г-н Атанасов сте искали някакви финансови резултати, не знам от кого сте 
ги искали, при мен такова искане не е пристигало. При мен такова искане не е 
пристигало, заповядайте ще Ви предоставя всякакви финансови резултати. 
Може би тук малко се, така не се разбира точно същността. Значи 
общинското предприятие е различно, Вие много добре го знаете това, то е 
финансирано от бюджета на община Варна, няма никаква стопанска дейност, 
която то може само да върши, да има някакви приходи, те са много малко и те 
не могат да удовлетворят разходната част на предприятието. Така че да 
търсим някаква много висока ефективност не можем, но че има резерви, има 
безспорно, убеден съм, сигурен съм, това че не е правено досега, съжалявам. 
Нашето намерение, нашата цел, нашето желание е точно това да направим - 
да повишим и приходната част, да повишим така организацията на 
управление, допълнително да стане така, че да се изпълняват всички 
нормативни актове, защото в Закона за спорта е вписано, че трябва спортните 
клубове да си плащат консумативите и т.н., досега това нещо също не се 
прави. Всичко това е така необходимост, която трябва да се случи. Тя може да 
се случи само при едно сливане, при една добра организация, една добра 
структура, която да може да работи. Ако чакаме още шест месеца да 
обсъждаме така нещата от сесия на сесия да го отлагаме, няма просто време 
кога да го отлагаме това. А това че е възможно и в хода на новата структура 
да станат така допълнително промени и да се направи стратегия и т.н., това е 
възможно. По отношение на отдел „Спорт“ в Правилника е записано 



достатъчно ясно и категорично и съгласно Закона за общинските предприятия 
също, т.е. съгласно Закона за общинската собственост исках да кажа е 
записано, че кмета е този, който контролира изпълнението на дейностите в 
общинските предприятия. Отдел „Спорт“ към „Младежки дейности“, т.е. 
структурата през която, чрез която, кмета може да упражнява тази своя 
дейност. Освен това отдел „Спорт“ организира и изпълнява, в 
организационната част имам предвид, цялата спортна програма, спортния 
календар на общината, така че да бъде той в предприятието просто не виждам 
неговото место там и затова и не е намерило место в предприятието. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ    
Благодаря. Г-н Джиков. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Да помоля г-н Пейчев също да ми отговори – ако в Правилника на 

предприятието е залегнало задължение на ръководството да прави 
тримесечни отчети, което ние предложихме и беше прието за предишното 
предприятие, което е за управление на транспорта - нямам какво да кажа, ако 
няма такова задължение ръководителя на това общинско предприятие нека по 
аналог да го сложим, тъй като ние имаме предложение това да важи за всички 
общински предприятия. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Г-н Джиков, понеже предложението е влязло преди Вашето 

предложение, то беше на миналата сесия и затова го няма вписано, но мисля, 
че тогава когато го гласувахме, мисля че това се отнасяше за всички 
общински предприятия. Ако това наистина се отнася за всички общински 
предприятия, в това няма никакъв проблем да бъде вписано и в Правилника и 
ако не е вписано, щом е прието за всички общински предприятия то ще се 
изпълнява. Това между впрочем нас ни улеснява и аз благодаря за 
предложението, защото за мен е още по-добре, че ще има още един контролен 
орган, който ще оказва съдействие и ще подпомага администрацията. 
Благодаря ви. 

 
Добромир ДЖИКОВ 
Благодаря. Това ми беше идеята, за да не изпадаме в диалози какво е 

било преди 2011, 2012 – кой е виновен, по-добре ние да знаем периодично, 
затова предлагам г-н председател в Правилника на предприятието да влезе 
задължение за тримесечен отчет. Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
Така или иначе го бяхме гласували за всички предприятия, но и това ще 

бъде внесено. Благодаря. Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Дръпнахте ме за езика. 

Всъщност общинските предприятия съществуват, както и всички останали 
общински дейности и структури, за да обслужват гражданите на община 
Варна. Затова единствения въпрос, който може да се задава и който е най-
съществения на днешната сесия, е дали единното общинско предприятие ще 
бъде по-ефективно от двете разделени. Отговора на този въпрос обаче не е в 
тази дискусия или тази която беше на комисията, нито в правилничетата, 
нито в други характеристики. Отговора е прост - тия 4 млн. които даваме на 
двете предприятия, приблизително говоря, по какъв начин се изразходват, ще 
продължаваме ли да ги даваме и по какъв начин това се отразява обаче на 
тези, които спортуват вътре. Защото, давам един прост пример – басейна, ние 
го субсидираме, в същото време тези спортни клубове там взимат пари от 
дечицата, които плуват при тях под формата на членски внос или нещо друго, 
но вземат пари. Т.е. ние, трябва да се чуе тука от цялата варненска 
общественост, че ние сме дали безплатно на клубовете базата, даже 
консумативите не плащат. И аз ще ви кажа, между другото имаше един спор 
г-н Пейчев преди 4 години или 3, ей тука е г-н Пасев, където ние им 
плащахме консумативите, за да не се вземат такси. Те не само им вземат 
такси, а и си подреждат и живота. Аз тука не се чувствам комфортно, не 
заради това че има нещо, което да се допълни и измени в Правилника, а че 
ние всъщност нямаме политика, което нали изразяваме под формата на 
икономически или юридически анализ. А защо нямаме политика - защото 
всъщност крайния потребител – децата или спортуващите ги махаме. Знаете 
ли колко човека могат да плуват, пак басейна ще дам, защото ледената 
площадка не е запълнена, колко часа има гражданина на Варна свободни да 
отиде да плува освен тези клубове по плуване – няма. И за мене въпроса, 
който трябва да реши това предприятие, който ние трябва да решим, ако 
предприятието не го реши чрез менажиране, защото всъщност голямата магия 
е че минаваме от модела на лалане към модела на менажиране, ако има 
мераци, ако незатихващите вълни, камъка хвърлен в блатото, незатихващи 
вълни, след шест месеца пак повтаряме същата реч и след още шест месеца 
същата реч, и плащаме 4 млн. Те ще станат 5 догодина, защото свършва 
гаранционния срок на различните спортни бази и т.н. Крайният ефект обаче е, 
че децата си плащат, тези които спортуват в базата си плащат и ние плащаме 
4 и по-нататък 5 млн. Ето това е въпроса, на който това предприятие трябва 



да даде един отговор. Не, ние няма да плащаме повече  и ще изискаме 50 % от 
часовете да бъдат безплатни. Кое дете може родителя да отиде да го вземе, 
дали всички деца във Варна могат да отидат от „Аспарухово“ до там с кола, 
да го закарат, да го вземат и да плати таксата за плуване. Аз познавам деца, 
които не могат, от футбола го знам това. Талант не може да плати таксата 
месечна, да треньорите там ги взимат. Ето това е въпроса. Даже да не съм 
многословен всички го знаете този проблем. Днеска в бюджета гласувах за 
тези средства за спортното предприятие, само защото вече няколко пъти 
обсъждаме, че този въпрос ще бъде решен. Дайте направо предложенията и 
да ги видиме. Аз, два пъти внася председателката на комисията предложения 
за разглеждане в комисията и отговори, които са в черно .. /н.р./, че не може и 
т.н. Няма такъв филм не може. Или минаваме на икономическа сметка, за да 
можем да освободим пари за истински социални дейности или минаваме на 
чисто социални дейности но под наш контрол. Ето това е цялата работа за 
това предприятие. Заради това вярвам, че при нашата българщина няма да 
намалиме много разходите за администрация като обединиме предприятията. 
Ще вземем 5 - 6 бройки, десетина, пък ще назначим други 4 – 5. Но другата 
дейност цялата, защото се вижда композиция там вече, на всички спортни 
база може да се оправи. Ако това свършим е тогава, Ицо дето казваш ти - 
икономическия анализ ще излезе. Защото ще има файда за деца, за 
здравеопазване и за всичко, където ще се спестят безкрайно много пари. 
Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Процедурно предлагам да прекратим дебатите по темата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря. Постъпило е процедурно предложение за прекратяване 

на дебатите. 
 
Петър ПАСЕВ 
В този дух на мисли искам да кажа, че гражданите освен въпроси 

неудобни, искания, имат право от време на време и да дават и положително 
становище за някои неща. Така, аз бих искал да ви поздравя за приемането на 
бюджета на този бюджет „Спорт“, защото едно изследване на „Юнеско“ казва 
- всеки лев за спорта спестява три лева за здравеопазването. Вие днеска 
направихте умно и перспективно решение с този най-голям бюджет в 



България, проверил съм го, за спорта. Няма друг град. .. Това не е популизъм, 
аз не съм служител, не съм зависим от никой, нито на някой се подмазвам, 
нито пък търся реванш. Аз съм гражданин на Варна, който днеска казвам, че 
Общински съвет – Варна, като принципал и община Варна днеска дава най-
много пари за спорта и второ - няма друг град от 30 години, който да е 
построил два нови басейна, моля ви се проверил съм го стократно и ремонт 
на съществуващ басейн за 10 млн. От 2005 г. до сега община Варна е вложила 
40 млн. за спортно строителство и 4 млн. всяка година да поддържа тези бази 
и за съжаление миналата година имаше номинация за спортен град в 
България и до номинацията стигнаха Пловдив и София, а Варна която е дала 
най-много - проверил съм го, готов съм да се обзаложа и да гарантирам, че 
данните са ми точни - Варна дори не беше номинирана. Но поне гражданите 
на Варна печелят. Сега по точката, която обсъждате по една случайност и не 
случайност, като спортен специалист и магистър в спорта, аз съм единствения 
който е управлявал двете предприятия. От началото, когато създадоха двете 
предприятия, аз бях ръководител и на двете – разделиха ги. И днес вие имате 
възможност да оправите тази грешка. Признавам, че това като спортен 
специалист, до сега се говореше за икономически анализ, аз мога да ви кажа 
грешка е разделянето на тези две предприятия. Имах възможност след това да 
го управлявам още три месеца, когато уволниха Волен Марчев … Моля? … 
Така че днеска вие имате възможност, аз съм от стария екип, който съм 
участвал в тази грешка въпреки, че бях против ми казаха да си мълча, но 
нормално е да има само едно предприятие от спортна гледна точка. Лукс е да 
има две, така че решението ако го вземете е в полза на спорта ви го казвам, 
като човек на главата на който са били и двете предприятия. Само че в идеята, 
която каза днеска и кмета и намеренията, аз малко работих с новия екип. Да 
се икономисва всеки лев, като намерения не съответстват на реалността, 
която става и спирам. В момента г-н Пейчев спомена, г-н Янко Станев също, 
около 10 - 20 хил. лв. на месец в момента бягат и не се оползотворяват поради 
некомпетентно управление и ви пожелавам да намерите млад, умен 
мениджър, който да разработи тази стратегия и да ви икономиса тези пари. И 
за да ми е чиста съвестта, басейн „Алекси Алексиев“ с кулата, като 
принципал на имотите ви заявявам - този басейн създаден с над 3 млн., той в 
момента  се цепи и пропада. От 2006 г. имаме протокол подписан, имаме 
експертизи на професори от София и за да спасим басейна ние сложихме едно 
фолио временно, докато се съдим с фирмата по дело № … 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, добре. Г-н Пасев, много Ви благодаря. Но нека по-кратко. 

Разбирам Ви напълно, но нека по-кратко. Имаме ограничение във времето. 



Петър ПАСЕВ 
Добре. Спрях, но искам да съм чист пред съвестта си, че басейн 

„Алекси Алексиев“ ще се случи нещастие и аз не съм гледал сеир и съм 
предупредил на сесия. И свършвам, за да не вземам думата следваща точка. 
Второ умно решение се очаква от вас да вземете - най-после Юнашкия салон 
да се върне на този, който 1912 г. е дал 20 000 златни лева. За да не ви 
отнемам време - един стар деятел ми връчи тази папка, бог да го прости го 
няма вече, аз ще ви я връча на вас. Тук се доказва, че 100 % от тези пари са на 
варненци и от 2000 г. ние се борим и не можем да си го върнем. Пожелавам 
ви да успеете този път, въпреки че 2000 г. общинския съвет пак се е 
занимавал и не е успял. Пожелавам ви успех и ви подарявам тази папка в 
която са документите. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, моля решението, което ще бъде гласувано … 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи предложение, освен това г-н Пейчев искаше да вземе думата за 

отговор на въпрос. Добре … Аз се извинявам г-н Пасев просто не го видях, че 
е вдигнал ръката преди процедурното предложение. Сега г-н Пейчев също, от 
катедрата тука специално пък г-н Пейчев въобще не мога да го видя. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. За да бъде така по-законосъобразно и обвързано с приетия 
бюджет предложението, когато правихме предложението очаквахме, че то ще 
мине на предната сесия и затова и тия текстове не са изписани. Предлагам да 
допълним предложението след точка 4-та, т.е. след точка 3-та, точка 4-та да 
стане „утвърждава ОП „Спорт“ за второстепенен разпоредител с бюджет“. 
Т.е. общинският съвет взема решение да утвърди ОП „Спорт“, като 
второстепенен разпоредител с бюджет. Иначе в момента в бюджета 
съществуват бюджетите на двете предприятия и това трябва да го вземем като 
решение, за да може да се формира вече новото предприятие и то да стане 
правоприемник на бюджетите на двете стари предприятия. Даже можем да 
изпишем и точка 5, ако не възразявате, че след това да бъде точка 4, г-н 
председател, което прочетох преди малко, което … Точка четири да стане, 
значи след точка 3 да изпишем точка четири, в предложението имам предвид. 
И точка 5 можем евентуално, ако вие прецените, можем също да 
формулираме една точка такава, че ОП „Спорт“ – Варна, като второстепенен 
разпоредител с бюджет приема бюджета или прехвърля се бюджета на двете 



предприятия ОП „Спортни имоти“ и „Спорт за всички“. .. Активите и 
пасивите са включени. Те са включени. Тук става въпрос за бюджета за 2014 
г., който е. Благодаря ви. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги наистина, за да е законосъобразно, г-н председател, ако 

позволите препотвърждавам предложението на г-н Пейчев, за да нямаме 
после проблеми. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз искам да не забравяме да допълниме и в Правилника предложението 

на г-н Джиков. Напомням – на три месеца да се дават отчети към общинския 
съвет. … Уважаеми колеги, внасям официално предложението постъпило от 
г-н Пейчев по начина, по който е казано така ще бъде изписано и ще бъде 
променено в текста на решението. .. Обаче първо трябваше да гласуваме 
процедурно предложение, да не забравяме. 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, постъпи процедурното предложение за прекратяване на 

разискванията. .. Трябва да го гласуваме. Колеги, в режим на гласуване за 
прекратяване на разискванията.  

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

предложението се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на така предложените промени – като 

точка 4-та да влезе „утвърждава ОП „Спорт“ - Варна като второстепенен 
разпоредител“. За бюджета. В режим на гласуване, колеги.  

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

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, което влезе за промяна е бюджета на 

предприятията „Спорт за всички“ и „Спортни имоти“, двете предприятия, 
бюджетите на двете предприятия „Спортни имоти“ и „Спорт за всички“ 
стават бюджет на новото предприятие, формират бюджета на новото 
предприятие „Спорт“ - Варна. За 2014 г. В режим на гласуване. 

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

предложението се приема. 



И третото предложение, което беше направено в Правилника да има 
промяна на новото предприятие, а именно управителят на предприятието да 
прави тримесечен отчет за дейността на общинското предприятие. В режим 
на гласуване, колеги. За тримесечния отчет, управителят да прави тримесечен 
отчет, пред Общинския съвет – разбира се, да.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз така го изчетох на микрофон. 
 
Иван ЛУКОВ 
Пред общинския съвет, благодаря за забележката. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И сега колеги, да гласуваме цялото предложение, което беше изчетено с 

направените промени, които току що приехме. В режим на гласуване. 
 
1363-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
преобразува чрез сливане ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в ОП 
„Спорт – Варна” с адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39А, 
считано от 01.01.2014 г., като същото приема всички активи и пасиви на 
досегашните общински предприятия по техните баланси към 31.12.2013 г., и 
бюджета на двете преобразувани общински предприятия става бюджет на 
новото ОП „Спорт – Варна” за 2014 г. 

 
I. ОП „Спорт – Варна” има предмет на дейност:  
1. Поддръжка и ремонт на спортно-материалната база. 
2. Материално-техническо обезпечаване на общинската спортна 

програма, учебно-тренировъчна дейност на спортните клубове и външни 
прояви. 

3. Безвъзмездно предоставяне, според възможностите на спортните 
обекти и съоръжения за нуждите на детския, ученическия, студентския и 
армейския спорт. 

4. Осигуряване на оптимална заетост на спортно-материалната база с 
цел ефективното й управление. 

5. Организиране и провеждане на начално обучение по плуване в 
басейни, стопанисвани от ОП „Спорт –Варна”. 



6. Експлоатация, организация на ползването, поддръжка и ремонт на 
общински спортно-развлекателни съоръжения за свободното време. 

 
II. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на 

общинско предприятие „Спорт – Варна” и Организационна структура на 
персонала, неразделна част от правилника, с обща численост 150 щатни 
бройки, съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към настоящото 
решение.  

 
III. Утвърждава ОП “Спорт – Варна“, като второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства. 
 
IV. Трудовите правоотношения на работещите в преобразуваните 

общински предприятия да се уредят съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на 
труда. 

 
V. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 

назначи управител на новото ОП „Спорт – Варна” до провеждане на конкурс 
съгласно чл. 55 от ЗОС. 

1363-6-1. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 
2 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на ОП 
„Спорт – Варна” да бъдат предоставени за безвъзмездно управление следните 
имоти общинска собственост:  

1. Спортен комплекс „Простор”, АОС № 2124/28.09.2001 г.; 
2. Спортен комплекс „Локомотив”, АОС № 2184/15.11.2001 г.; 
3. Плувен комплекс „Приморски”, АОС № 2116/10.09.2001 г.; 
4. База за конен спорт и модерен петобой, АОС № 2988/12.05.2004 г., 

АОС № 2989/12.05.2004 г. и АОС №2990/12.05.2004 г.; 
5. Тенис корт „Чайка” АОС № 2460/18.12.2002 г.; 
6. Закрит басейн „Делфини”, АОС № 6091/11.06.2010 г. 
7. Открит спортен комплекс, ледена пързалка и скейтборд парк, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, ІІ-ри м.р. – АОС № 4915/10.04.2008 
г. и АОС № 5638/14.04.2009 г. 

8. Спортна зона, гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р. АОС № 
215/14.07.1997 г. 

9. Общински спортен комплекс в гр. Варна, Морска градина до 
Пантеона изграден върху имот държавна собственост, АДС № 40/18.03.1997 
г. 



10.  Гребна база, находяща се в гр. Варна, м-ст „Малка чайка”, пл. № 1 
– АОС № 2466/18.12.2002 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Спорт – Варна” за 
срок от 10 /десет/ години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на ОП „Спорт – Варна”, както и осъществяването 
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1364-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13023266ВН-005ВН/30.01.2014 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна 
на недвижими имоти – държавна собственост, след вземане на решение на 
Министерски съвет на Република България за намаляване капитала на 
„Национална спортна база” ЕАД със стойността на непарична вноска, 
представляваща „Юнашки салон – Варна, находящ се в община Варна н.м.: 
Варна, пл. „Митрополит Симеон”, кв. 136, п. II - /”Юнашки салон”/, 
включващ земя: 1 608 кв.м. и масивна двуетажна сграда /”Юнашки салон”/ 
със застроена площ 616 кв.м., масивна конструкция, подробно описан в Акт 
за държавна собственост № 2433 от 20.05.1999г.” 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна изготвяне 
на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез Областен управител 
на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти и сключването на договор с Областен 
управител на област с административен център Варна, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 7, предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 

1365-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  ЗОС 
и  във връзка с чл. 21 от  НРПУРОИ, искане вх. № Д-8-9200(225)/04.02.2013 г. 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № Д-8-
9200/225/30.12.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие за подписване 
на анекс към Договор за наем № Д-8-9200(225)/28.03.2008 г., сключен между 
община Варна и „КОКО” ООД, ЕИК103891717, представлявано и 
управлявано от Теодора Иванова Костова за ползване на част от имот – 
частна общинска собственост, представляващ каменна сграда, състояща се от 
едно помещение със застроена площ  60 кв.м. и масивна пристройка към нея с 
площ 21 кв.м., състояща се от склад, канцелария и коридор, находящ се в с. 
Каменар, кв. 43 - предмет на АОС № 409/07.11.1997г. за срок до 10 (десет) 
години, считано от датата на сключване договора. 

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

 

Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. Процедура на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи - 8, предложението се приема. 

 

Медиха Хамза искаше думата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание … 
 

Медиха ХАМЗА 
Момент. Може ли? Трябва да си удължим работното време, затова че 

имам предложение да си гласуваме удължаване на работното време до 18:00 ч. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Колеги, постъпило е предложение. В режим на гласуване. 
 
Медиха ХАМЗА 
Предлагам до 18:00 ч. да работим, за да свършим. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 2; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1366-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава Управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД да 
представи в 5-дневен срок, считано от датата на настоящото заседание, отчет 
за разходваните средства, отпуснати от община Варна за финансовото 
оздравяване на дружеството, съгласно решение № 1230-2/26/13,14.12.2013 г., 
потвърдено с решение № 1294-2/27/13.01.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря, колеги. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Минаваме към следваща точка. 



VII. 
 

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

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

администрация и районите. 
 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с изх. № РД14002051ВН/29.01.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на община Варна и районите „Одесос“, 
„Приморски“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“ при 
община Варна: 

1.1. Намалява общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ при община Варна с 10 /десет/ щатни бройки. 

1.1.1. Увеличава общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ на районните администрации при община Варна 
с по 2 /две/ щатни бройки за всеки район. 

1.2. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Одесос“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

1.2.1. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Приморски“ с 8 /осем/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 6 /шест/ щатни бройки; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 /две/ щатни бройки. 

1.2.2. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Младост“ с 5 /пет/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни бройки; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

1.2.3. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Владислав Варненчик“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 



„Общинска администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни бройки; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 /две/ щатни 
бройки. 

1.2.4. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Аспарухово“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 
„Общинска администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни 
бройки. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля, за тишина в залата. Благодаря. Проф. Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Имам въпрос, тези структурни изменения общо довеждат до увеличение 

на администрацията или до намаление? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Кой ще отговори? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Значи, със сигурност Главния секретар на община Варна ще Ви даде по-

изчерпателен отговор. Аз мога да Ви кажа, че тези щатни бройки са свързани 
с така наречената децентрализация на общинската администрация и е 
свързано с дейности, които се делегират на районните администрации, но ако 
искате за по-голяма изчерпателност можем да дадем думата и на Главния 
секретар на община Варна. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Пламен Начков. .. На микрофона ако обичате, нищо не се чува и не 

може да влезе в протокола. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Нещата са разделени на две плоскости. Едната плоскост е 10 бройки, 

които по 2 на петте района. И тука въпроса ми е тези бройки свободни ли са в 
момента, защото ако са заети те без съгласието на назначените лица не могат 
да бъдат прехвърлени с друго работно място и тези останалите бройки, които 
са 8, 5, 4 и 4.8, и 5.13 и 21 и може би още към 30 бройки стават общо. Не, 25 
извинявам се, за мене това е нова численост, ако правилно съм разбрал или 
свободни щатове от цялата общинска администрация, които се разпределят в 



някакви, в тези цифри, които са предложени в решенията, ако може да го 
разясните.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Богоев, заповядайте да отговорите на въпросите. 
 
Кристиян БОГОЕВ 
Уважаема г-жо председател, господа общински съветници. Да, 

правилно сте забелязали, това са 10 свободни щатни бройки, които не са били 
заемани, затова давам разяснението. Та в общи линии там нямаме нужда, те 
не са заети, така че е логично и всъщност с оглед на тази децентрализация и 
правомощията на районните кметове се дават с определените дейности, тези 
10 човека ще се преразпределят. Така, аз не бих казал че това е увеличение на 
щат, защото на практика районните администрации имат собствен щат, който 
във връзка с тяхното изпълнение на задълженията това са дейностите по 
сметопочистването, дейностите по контрол на озеленяването и дейностите 
свързани с озеленяване, дейностите свързани със ЗУТ, Закона за устройство 
на територията чл. 225, там всички промени, които настъпваха и контрола, 
който трябва да се осъществява и навсякъде виждате, че има и по една 
бройка, която е свързана с юрисконсултите. Предвид на огромния обем дела, 
които администрацията следва да води с оглед на правомощията, които имат 
районните кметове, идеята е за обезпечаване на тази дейност, защото 
абсурдно е да смятаме, че можем да даваме дейности, а да не можем да 
обезпечиме със съответните хора. След като тази дейност започне да се 
изпълнява ефективно от районните администрации предстои следващата 
стъпка по отношение на оптимизацията на дейностите в голяма община, тъй 
като в момента частично някои от тези функции се изпълняват от тази 
администрация. Имам предвид голяма община. И в този смисъл следващата 
стъпка ще бъде именно в тази посока. Но разбирате, че няма как да се, аз 
може би ще използвам Вашето изречение по отношение на това, че няма как 
да обезпечим една дейност, да възложим една дейност без да я обезпечиме и 
след това да се чудим как да възстановяваме правата, които сме дали 
респективно задълженията, които сме представили. Та това е накратко идеята 
за .. А всъщност това доколкото разбирам е стара болка, стари предложения 
на районните кметове от може би трети пореден мандат, по отношение на 
обезпечаването на нуждите на районите, районите са огромни, големи са и 
тоя смисъл мисля, че подхода е правилен. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Г-н Джагаров. 



Николай ДЖАГАРОВ 
Вие казахте, че ще сте кратък и много думи казахте, от които стана 

ясно, че тази децентрализация води до увеличение на администрацията. До 
сега тези бройки са били незаети, общината е функционирала, дейностите са 
се изпълнявали. Децентрализация се разбира тогава, когато предаваш 
дейности и щат и всяка една децентрализация изисква оптимизация, т.е. ние 
говорим, че много голяма администрация има, която обслужва, а в същото 
време ние предлагаме да се увеличи щата. Вие споменахте какви са тези 
длъжности - контрол за озеленяване, сметосъбиране и т.н. Вие как отчитате 
тази дейност досега вършена ли е и ако е вършена, как  е вършена? Добре, 
много добре или слабо. И затова аз предлагам, тъй като беше направено 
обещание, че ще бъдат съкратени бройки от централната администрация 
постфактум, аз предлагам тази точка да слезе от обсъждане и тогава когато 
администрацията е готова с втората крачка на тази оптимизация, тогава да 
обсъдим това положение. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения? Постъпи предложение от 

проф. Джагаров точката да отпадне от дневния ред, администрацията когато е 
готова с анализа, тогава да се гласува. .. Да, ние приехме дневния ред, но е 
постъпило предложение, аз съм длъжна да го гласувам.   

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 16; въздържали се – 9; 

отсъстващи - 9, предложението не се приема. 
 
Подлагам на гласуване предложението на комисията. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1367-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14002051ВН/29.01.2014 
г., Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост и 
структура на общинската администрация на община Варна и районите 
„Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“ 
при община Варна, както следва: 

1. Намалява общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ при община Варна с 10 /десет/ щатни бройки. 



2. Увеличава общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ на районните администрации при община Варна 
с по 2 /две/ щатни бройки за всеки район. 

3. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Одесос“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

4. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Приморски“ с 8 /осем/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 6 /шест/ щатни бройки; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 /две/ щатни бройки. 

5. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Младост“ с 5 /пет/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни бройки; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

6. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Владислав Варненчик“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 
122 „Общинска администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни бройки; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 /две/ щатни 
бройки. 

7. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Аспарухово“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 
„Общинска администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни 
бройки. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 5; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Благодаря. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-жо председателстваща, отрицателен вот. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Точката мина вече. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Обяснение на отрицателен вот. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Вие гласувахте „за“, какъв отрицателен вот? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Гласувах „против“. Искам да обясня защо съм гласувал „против“. 

Вижте преди обед, приехме бюджета на община Варна за 2014 г. и веднага 
след това гласуваме уличаване на средствата за администрация, не за 
здравеопазване. Имайте предвид това са хиляди левове. Аз си спомням много 
добре на комисии по „Образование“, „Архитектура и строителство“ и 
„Финанси и бюджет“ как се спореше за всеки хиляда лева. Администрацията 
не допусна нито едно изменение на нито една комисия, т.е. това беше прието 
предложението на администрацията. В момента администрацията прави 
предложение да се харчат пари за администрация. Ако това смятате, че с тези 
пари на данъкоплатеца, на варненеца, е оптимално изразходване - 
извинявайте. Смятам, че не бихме могли и би трябвало действително да бъде 
така и аз призовавам администрацията, вече беше гласувано, на следващото 
заседание на общинския съвет да предложи съкращение на щата на 
централната администрация и да бъде с повече от тези бройки, които в 
момента ние гласувахме за районите, ако това не стане, значи всичко е ясно. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Колеги, моля всеки да спазва минутите за изказване. 

Минаваме към следващата точка „Социални дейности“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ивелин Венелинов 
Вичев и Елеонора Венелинова Вичева от град Варна. 

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

 
Снежана ДОНЕВА 
Медиха Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги: 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1368-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 
КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13029192ВН/24.01.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на децата Ивелин Венелинов Вичев и Елеонора Венелинова 
Вичева от град Варна. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря, колеги. 
 
Снежана ДОНЕВА 
И аз благодаря. Следваща точка. 



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.08.2013 г. – 31.12.2013 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, моля ви се запазете тишина, всички сме изморени вече. 

Предложение за решение: 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1369-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.08.2013 г. – 31.12.2013 г.”. 

 
Имате на таблетите отчета. Мнения и съображения? Няма. Минаваме 

към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 7 предложението се приема. 
 
Следваща точка.  
 
 
 



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 

председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1370-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 
от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД14001988ВН/28.01.2014 год. от Иван Портних – кмет на община Варна с 
приложен отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените 
разходи от председателя на Общински съвет – Варна за командировки в 
страната за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 год. в размер на 40 лв. 

 
Имате отчета пред себе си. Мнения и съображения? Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
 



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

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

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 
Докл.: Аврам Тодоров – Председател на  

ВрК “ИППОДОСНКВОА”   
 
Снежана ДОНЕВА 
Аврам Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Предлагам, да бъдем много спокойни и нормални, тъй като предстои 

така да се каже колективна възбуда, тъй като ще има и много асиметрични 
тука желания и предложения. В изпълнение на Указ 273 … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля, запазете тишина. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Е публикувано в Държавен вестник, търпи Закона за изменение и 

допълнение в Закона за местното самоуправление и местна администрация в 
една точка, която е свързана с възнаграждението на общинските съветници, в 
който текст се казва, че това възнаграждение може да бъде до 70 % от 
възнаграждението на председателя на съответния Общински съвет. 
Комисията по Правилника, да не изброявам дългото му название с тринадесет 
букви, да, обсъди тази възможност, която не е императивна във връзка с 
Указа и искам да ви докладвам част от решенията в тази точка. Ще почна с 
чл. 71, който предлагам да придобие следния вид … Не, след туй ще се 
върнем към тези дребните, щото дискусията, да не таковаме времето. Сега, по 
тази точка комисията не взе определено решение, не взе определено решение, 
аз предлагам залата да коментираме предложение за това решение. В 
решението се състои в следното: чл. 71, ал. 1 става така - Общинският 
съветник във връзка с изпълнение на задълженията си, определени по чл. 36, 



ал. 1 от ЗМСМА получава възнаграждение в размер на % от 
възнаграждението на председателя на общинския съвет. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря за пояснението. Колеги, имате думата. .. Закона е до 70 %. .. 

На микрофона. Тодор Мутафов.  
 
Тодор МУТАФОВ 
Първото ми предложение е за 70 %. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Пламен. 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми дами и господа колеги, общински съветници, ще бъда 

изключително и максимално кратък. Искам да кажа на всички вас с повечето, 
от които разговарях, че за 70 % възнаграждение, което аз подкрепям, 
гражданите на град Варна разбрали или не, ще ни мразят. За всяко едно 
предложение под 70 %, не само ще ни мразят, те ще ни презират, защото 
никой няма да повярва, в каквито и мотиви да бъдат изложени за по-малко от 
70 % и всеки един такъв мотив и искрено се надявам, че няма да има такива 
предложения, ще бъде възприет като форма на популизъм и за голямо 
съжаление не на интелигентен популизъм, а на изключително примитивен 
популизъм. Няма да навлизам в дебрите на това, че всеки един труд, трябва да 
се заплаща достойно. Няма да говоря за сравнение с другите големи градове в 
България, където нещата са абсолютно несъизмерими, спрямо ситуацията тук 
в нашия град. Има много начини да станеш симпатичен на хората. 
Предлагането на по-малко от 70 % в никакъв случай не е верния път при тази 
ситуация. Държа да бъда разбран правилно. Не искам след тази сесия сайта на 
общинския съвет, в сайта на общинския съвет да бъде нанесена една 
изключително важна корекция. Не искам след тази сесия да се разделим не на 
партийни групи както сме в момента, а на групата на безсребрениците и на 
групата на сребролюбците. Лично аз считам, че труда, който полагате вие 
като мои колеги, е изключително качествен, не че няма какво да се желае, но 
това е качествен труд, свидетел съм на това, това е труд, който иска 
изключително много усилия, изключително много време и ако част от 
гражданите на град Варна, които в момента присъстват тук, не са го разбрали, 
това няма, и не може да бъде мой личен или на вас проблем. След като за нас 
на последните избори са гласували средно по 2 300 човека на общински 
съветник и всеки може да умножи по 51 и да разбере, колко хора са гласували 



доверие, не може една група от 10, 50, 100, 500 или 1 000 човека, за което 
много ме съмнява, да определят колко ще получавам аз. Държа да бъда 
разбран правилно. А тези, които ме познават, това е лирично отклонение, 
знаят, че зад моите думи не се крие сребролюбие, не се крие алчност, а тези 
колеги, които считат, че могат да минат с по-малко от 70 %, имам 
изключително конструктивно предложение към тях. Гласувайте 70 % и 
веднага на секундата, в която ги получите ги дарете в някакъв фонд, да се 
знае от всички граждани, ако смятате, че може да минете без тях. И още нещо 
в рамките на не повече от 30 секунди, молба към председателя на съвета, 
молба към неговите колеги от председателския съвет. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, моля запазете тишина.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Крайно време е нашите сесии, да не заприличват, каквато тенденция 

има в момента, на преглед на художествената самодейност. Не може да се 
влиза и излиза безконтролно, не може да се взима думата безконтролно, не 
може всеки, който е преценил, че умее това по собствена лична преценка да 
си упражнява ораторското майсторство тук и предлагам стриктно спазване на 
регламента. Започване на сесията в обявения час, отговори, въпроси по-скоро, 
питания от граждани, всеки има право 30 минути, на човек до 3 минути. 
Който се е класирал, класирал, задава си въпроса, получава отговор. Който не 
е успял, пише съответното писмо, отива в деловодството, входира го и 
получава по съответния ред отговор. Защото ние, сесията беше насрочена за 9 
часа. В момента е 16:15 ч., нещо което можеше да решим интензивно, за не 
повече от три часа, ние все още не сме го решили. Благодаря ви за 
вниманието.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз. Андрей Василев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Предлагам да приключим дебатите по тази точка и да преминем към 

предложеното решение. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
 



Даниела СТОЙНОВА 
Може ли да кажа нещо? Може ли нещо да кажа? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядай, последно. 
 
Даниела СТОЙНОВА 
Да. Уважаеми общински съветници, това, което каза господина е 

абсолютно верно, само че при условие, че всички общински съветници, както 
народните представители, работят единствено и само като общински 
съветници, разбира се в такъв случай, това щеше да е безспорно, но всеки 
работи някъде, поне така беше на времето и всеки има някакъв бизнес. На 
времето такива пари се вземаха от хора, които са безработни и пенсионери. И 
ако наистина това е верно и сега като гласувате тези 70 % и някой от вас 
преценят, че искат по-малко да получават, искам да ги призова за следното – 
въпреки, че се написаха много писма и минаха през д-р Лидия Маринова и 
през кмета, това писмо от кръвния център, който вече втора година очакват да 
им се изпълни обещанието по време на тяхната стачка за финансиране 
допълнително на центъра, тъй като всички зависим от това и за цяла 
Североизточна България отговарят, казвам Ви го като кръводарител. Ще ви 
помоля, тези които наистина преценят да отделят тези пари и да ги преведат 
на кръвния център, защото той има нужда от това. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря госпожо. Минаваме към гласуване. Прекратяване на дебатите 

първо, по предложение на Андрей Василев.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Постъпи предложение и от двамата, и от Тодор Мутафов и от Пламен 

Георгиев за 70 % от заплатата на Председателя на Общински съвет. 
Гласуваме. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1371-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 



Варна изменя чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, като придобива следния вид:  

„Чл. 71, ал. 1: Общинският съветник във връзка с изпълнение на 
задълженията си, определени в чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА получава месечно 
възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението на председателя на 
Общински съвет – Варна. 

Ал. 2 се отменя. 
Ал. 3 става ал. 2.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 7; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така, с текста при това решение на общинските съветници, придобива 

следното съдържание. Чл. 71, ал. 1 става така - Общинският съветник във 
връзка с изпълнение на задълженията си, определени в чл. 36, ал. 1 от 
ЗМСМА получава възнаграждение в размер на 70 % месечно от заплатата на 
Общинския Председател. Ал. 2 се отменя. Ал. 3 става ал. 2 в този член. Те са 
друга точка. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Те са друга точка. Заповядайте г-н Къчев. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Аз го изчетох буквално нали, да го разберете. Сега, продължавам 

нататък. 
 

Огнян КЪЧЕВ 
Секунда. Вземал съм ръка и ми е дадена думата.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядай.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Колеги, право на отрицателен вот кратко, ясно и точно. Социална 

партия сме, гласуваме против, не от популизъм, както колегата Георгиев каза, 
Пламен. Никой няма излишък от пари, но тези пари като ги вземем веднага 



ще ги наместим на такива места, както и Даниела Стойнова каза, да 
подпомогнем хора в беда, дали ще са центрове, дали ще са здравни домове, 
дом за стари хора, за кръв, кръвни центрове и други. Като такава партия се 
ангажираме, средствата, които ги получаваме, част от тях естествено, защото 
ние, като общински съветници също влагаме труд, а пък чистата форма на 
самарянство, въобще не се приема за самокритика. Аз не считам, че нашия 
труд не е стойностен, независимо, че не сме както в Парламента по осем или 
дванадесет часа ежедневно, така или иначе нашите, част от парите ще отидат 
за такива цели. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз. Г-н Тодоров, заповядайте нататък. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така, Чл. 72, ал. 2. Досегашният текст на ал. 2 се отменя и се създава 

нова ал. 2 със следния текст: При отсъствие без уважителни причини от 
заседание на Общинския съвет, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на 
общинския съветник се удържа сума в размер на 25 %. 

Ал. 3 /нова/ При отсъствие без уважителни причини от заседание на 
създадените към Общински съвет – Варна постоянни и временни комисии, от 
възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на общинския съветник се удържа сума в 
размер на 10%. 

Ал. 4 /нова/ Когато общинският съветник се включи в работата на 
постоянната или временна комисия 20 минути след предварително обявения 
начален час на заседанието, в което не се е осигурил необходимия кворум за 
започването му, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 се удържа сума в размер 
на 5 %.  

Ал. 5 /нова/ За участие в заседание на Общинския съвет и в 
постоянните и временни комисии се счита ако общинският съветник е 
участвал във вземане на над 80 на сто от решенията по дневния ред, за което 
общинският съветник получава възнаграждението по чл. 71, ал. 1.   

Ал. 6 /нова/ За уважителни причини се приемат болничен лист или 
медицинска бележка, удостоверяващ невъзможността за присъствие на 
общинския съветник по здравословни причини или заповед за командировка 
издадена от Председателя на Общински съвет – Варна или Кмета на община 
Варна. 

Ал. 3, ал. 4 и ал.5 съответно се преномерират на ал. 7, ал. 8 и ал. 9. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения. Пламен Начков. На микрофона, ако 

обичате. 



Пламен НАЧКОВ 
Получи се някакво разминаване между текста, който чете Аврам 

Тодоров и това, което се показва. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ами, ние гласувахме проценти, а на комисията са гласувани други 

предложения и затова се получава разминаване.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи текста, който е изписан и вървеше на екран е в абсолютни цифри. 

Защото 5 % от основата е едно, 50 лева е конкретна сума. Кой от двата 
варианта е … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Прочетох го към чл. 71, който малко преди това ние го гласувахме.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Както той го прочете Председателя на комисията току що. В проценти. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Разбра го бе, разбра го бе. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами значи пет процента на 1 000 лв. … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядай, Владимир Тонев. Говорим в проценти, 70 % от заплатата на 

Председателя.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Само за доизясняване. Законовата база, на която стъпваме, 

законодателя е казал в проценти. Заради това се и прецени, когато 
направихме Председателският съвет, че след като заплатата на общинския 
съветник е в проценти, както изисква Закона, би следвало и удръжките от 
въпросната заплата, да бъдат също в проценти и господин Аврамов го 
направи това съгласно Закона в обедната почивка. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения, няма, преминаваме към 

гласуване. 



1372-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна изменя чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, както следва: 

- Досегашният текст на чл. 72, ал. 2 се отменя и се създава нова ал. 2 със 
следния текст: „При отсъствие без уважителни причини от заседание на 
Общинския съвет, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на общинския 
съветник се удържа сума в размер на 25 %.“ 

Ал. 3 /нова/ При отсъствие  без уважителни причини от заседание на 
създадените към Общински съвет – Варна постоянни и временни комисии, от 
възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на общинския съветник се удържа сума в 
размер на 10 %.  

Ал. 4 /нова/ Когато общинският съветник се включи в работата на 
постоянната или временна комисия 20 минути след предварително обявения 
начален час на заседанието, в което не се е осигурил необходимия кворум за 
започването му, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 се удържа сума в размер 
на 5 %.  

Ал. 5 /нова/ За участие в заседание на Общинския съвет и в 
постоянните и временни комисии се счита ако общинският съветник е 
участвал във вземане на над 80 на сто от решенията по дневния ред, за което 
общинският съветник получава възнаграждението по чл. 71, ал. 1.   

Ал. 6 /нова/ За уважителни причини се приемат болничен лист или 
медицинска бележка, удостоверяващ невъзможността за присъствие на 
общинския съветник по здравословни причини или заповед за командировка 
издадена от Председателя на Общински съвет – Варна или Кмета на община 
Варна. 

Ал. 3, ал. 4 и ал. 5 съответно се преномерират на ал. 7, ал. 8 и ал. 9. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Съжалявам, че не съм ви видяла, обаче от тук нищо не се вижда от 

катедрата. Заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само едно уточнение искам да направя, санкцията не може да бъде 

процент, санкцията, може да бъде само твърда сума.  



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря, след като не е определена сумата, а е определен процент, как 

ще дадем сума. Заповядайте, г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така, приемането на чл. 72 с всички алинеи, обезсмислиха чл. 87, ал. 4 и 

предлагам да бъде отменен, като чл. 5 в същата алинея, става ал. 4. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Алинея 5, става ал. 4. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Да, става ал. 4. Това е гласувано в комисията, моля да потвърдим 

промяната.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Гласуваме. 
 
1373-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна отменя чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, а ал. 5 от същия става ал. 4. 

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

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Господин Тодоров, следващото. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
И последно, чл. 69, ал. 7 искаме да се подобри и предлагаме той да се 

измени в следния вид: „Решенията и протоколите от заседанията на 
Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез Интернет на 
web-страницата на община Варна, чрез средствата за масово осведомяване и 
по друг подходящ начин, а решенията и протоколите от заседанията на 
комисиите по чл. 17, ал. 2, се публикуват на официалната интернет страница 
на община Варна от председателя на съответната комисия до 7 дни. 
Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените 



актове на Общинския съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на 
Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е 
предвидено със закон”.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
1374-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна изменя Правилникa за организацията и дейността на Общински 
съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 69, ал. 7 се изменя и придобива следния вид: „Решенията и 
протоколите от заседанията на Общинския съвет се довеждат до знанието на 
населението чрез Интернет на web-страницата на община Варна, чрез 
средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин, а решенията и 
протоколите от заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 2, се публикуват на 
официалната интернет страница на община Варна от председателя на 
съответната комисия до 7 дни. Оспорването, спирането, отмяната или 
потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват 
по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен 
вестник, когато това е предвидено със закон”. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на доклад на представителя на община Варна 

Николай Лалев Дочев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
Изчитам решението, предложението за решение:  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1375-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Николай Лалев Дочев от 
участието му в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Няма. Който е съгласен с 

така предложеното проекторешение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
 



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна в 

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД – гр. Варна да участва в Общото събрание на съдружниците, 
насрочено за 19.02.2014 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
Изчитам ви проекторешението:  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1376-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо 
вх. № РД14002585ВН/05.02.14г. на министъра на регионалното развитие на 
Република България – съдружник във „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД – гр. Варна, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на съдружника община Варна – общинския съветник Николай 
Лалев Дочев, да участва в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна, което ще се 
проведе на 19.02.2014 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: ”Освобождаване на управителя на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на контрольора 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на контрольор на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 



ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на министъра 
на регионалното развитие да сключи договори за възлагане на управлението и 
на контрольора на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна 
с новоизбраните управител и контрольор” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува „против“. 

1376-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на съдружниците 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. Варна, представителят 
на съдружника община Варна общинския съветник Николай Лалев Дочев, 
на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Имате думата за мнения и предложения. Няма. Преминаваме към 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
 
 
 



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна – 

Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” 
ООД, насрочено за 14.02.2014 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
Прочитам проекторешението: 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1377-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо 
вх. № ОС14000154ВН/03.02.14г. от Евгений Борисов Жечев – управител на 
„Варна-Ефкон” ООД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя 
на съдружника община Варна – общинския съветник Владимир Велчев 
Тонев, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Варна-Ефкон” 
ООД, което ще се проведе на 14.02.2014 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: ”Приемане на годишния финансов 
отчет на „Варна-Ефкон” ООД и доклад за дейността на дружеството за 
2013г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
освобождаване от отговорност на управителя Евгений Борисов Жечев за 
дейността му през 2013г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на доклада на 
управителя Евгений Борисов Жечев относно постъпила молба за напускане на 
съдружника „Ефкон България” ООД, ЕИК 175159786 и за приемане на нов 
съдружник – акционерно дружество ЕФКОН АГ, създадено и регистрирано 
в Търговски регистър на Австрия, фирмен номер FN 116303 I, със седалище и 
адрес на управление – 8074 Рааба, Австрия, ул.”Дитрих Келер” № 20. 



Определяне на процедура и срок за извършване на промените по партидата на 
„Варна-Ефкон” ООД - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

1377-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на съдружниците 
на „Варна-Ефкон” ООД, представителят на съдружника община Варна 
общинския съветник Владимир Велчев Тонев, на следващото заседание на 
Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Няма. Преминаваме към 

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Благодаря.  
Следваща точка. 
 
 
 
 
 



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 
 

Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 
 
Снежана ДОНЕВА 
Чета проекторешение: 
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал.1 предложението тук 

ли е? Извинявайте първо ще Ви прочета предложението. 
„До Общински съвет – Варна”, предложение от Миглен Тодоров, в 

качеството си на представител на група „Граждански Експертен Център”, 
Уважаеми г-н председател, на основание чл. 7А, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, група „Граждански 
Експертен Център” предлага за заместник-председател на Общинския съвет – 
Варна Добромир Йорданов Джиков. Въз основа на горното и на основание чл. 
7А, л. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, моля да внесете настоящото предложение на предстоящото 
заседание на Общински съвет – Варна за вземане на следното решение: На 
основание чл. 7А, л. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация е направено предложение от група „Граждански 
Експертен Център”, Общински съвет – Варна избира за заместник-
председател на Общинския съвет Добромир Йорданов Джиков. 

Предложение за решение:  
 

Общински съвет – Варна прие следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1378-15. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет – Варна 
Добромир Йорданов Джиков. 

 



Мнения и съображения? Няма, преминаваме към гласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнение и съображение. Нямаме. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 4; въздържали се – 12; 

отсъстващи - 17, предложението не се приема. 
Точка шестнадесета. 



XVI. 
 

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

контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпили са, в “Канцелария на Общински съвет” са постъпили две 

молби за … Две оставки всъщност, за напускане на борда на директорите на 
„Градски транспорт” от Свилен Бойчев Камбуров и Георги Атанасов Казаков. 
На Свилен Камбуров е от вх. № ВН-003/13.01.2014 г. и на г-н Казаков от ВН-
001/13.01.2014 г. .. Предложение за … Няма. .. Г-н Начков. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз преди да изкажа становището си, искам да получа една информация, 

ако е възможно. На скоро в g-mail-а четох до Жельо Алексиев колегата, 
отговор от „Градски транспорт” на техен въпрос, има създадена някаква 
работна група, макар че не считам, че там е мястото да се обсъждат 
икономически резултати на търговското дружество, но ми направи 
впечатление, че загубата във фирмата вече е над 4 млн. за 2013 г. … 8 ли, не 
знам, това което е 4 дадено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да не четем отчетите, като дявола Евангелието, колега Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз говоря това, което „Градски транспорт” е пратил на г-н Алексиев. Г-

н Балабанов, не Ви прекъсвам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно, защото и аз съм го гледал. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами като сте го гледал, оставете ме да си кажа мнението.  
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Цитирате погрешни цифри и заблуждавате тук медии и общински 

съветници.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Сега ще Ви го покажа, имам го разпечатано. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Говорите за задължения, а не за загуби. Текущи за 2013 г. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Сега, не сте ме чули какво искам да предложа, ако комисията се е 

събирала, нейния председател може ли да каже действително как стоят 
нещата с „Градски транспорт”, защото за да може, за да става така, че двама, 
които са назначени в борда на тази фирма си подават оставките, значи има 
нещо вътре в това търговско дружество. Не може ей така веднага, нали човека 
отива и си го влага, значи става нещо или не могат да се сработят, или расте 
загубата. Липсва такава информация, защото те в заявленията си, не са 
написали такива неща. Затова, ако има някаква информация колегата 
Алексиев, да каже. Това ми е предложението.  

 
Иван ЛУКОВ 
Колега Алексиев? 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Значи всички сведения, които сме искали са в общинския съвет и Вие 

правилно сте запознати, но комисията не се е събрала окончателно да излезе с 
някакво становище поради това, че не е приключена финансовата 2013 г. 
Когато приключи, тогава можем да говорим с цифри и с факти. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, виждам, че и двамата представители на „Градски 

транспорт”, които са в борда са тук. Така че моето предложение е, ако искате 
да изслушаме тях, като мотиви. .. Моля? .. Е добре, не мога ли да ги чуя защо, 
все пак мотиви са посочили и искам да чуя, ако е възможно. .. Ако имате 
нещо да допълните, ако нямате .. Ок. Благодаря. 

 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз много пъти съм казвал 

тук, че не съм специалист по транспорт и въпреки опитите на мои приятели 
да ме вкарат в материята много трудно бих могъл да мина за човек, който 
разполага със сериозна експертиза. Но като човек с 26 години управленски 
опит мога да направя следния извод: първо, „Градски транспорт” с проекта, 
който е спечелил, с финансовите показатели, които има последните години е 
една фирма, която въпреки задълженията, които са динамична величина, но и 
прогнозите за допълнителни задължения, които са съдебна величина. 
Разбирате ме всички за какво говоря. Трябва да удържим фронта още поне 
година, година и няколко месеца, докато оптимизацията на транспортната 
схема на Варна позволи да бъде ефективна и печеливша дейността. Докато се 
свали нивото на нелоялната конкуренция и другите недъзи, които аз за 
съжаление не мога да цитирам с имената, с които съм ги чувал. Една добра 
организация с едни нови автобуси, нови тролейбуси и с една оптимизация, 
според мен ще направи така, че „Градски транспорт“ 2015 г. и 2016 г. да бъде 
печелившо дружество. И аз мога, тук съм правил прогнози и моите прогнози 
са се сбъдвали. Значи в момента говорим за това, как се управлява това 
дружество докато оптимизацията мине, докато дойдат тролеите, докато 
станат нещата. Какво означава управление – сега тук се цитират едни цифри, 
които аз разбира се не съм чел и не съм анализирал, защото една цифра, 
трябва да се анализира. Чух, разбира се и фантастични неща, че 450 хил. лв. .. 
Оф Боже, аз нали съм финансист, 450 хил. километра имала гаранция една 
гума, веднага поисках да си купя и аз такива гуми. Даже на двойна цена. Но 
става въпрос за голяма фирма, която е структуроопределяща. Затова аз имам 
едно предложение. Много време няколко човека ми казват дай човек, дай 
кадър, дай предложение. Как да дам предложение, аз примерно за член на 
борда, когато двама - трима професионалисти, които познавам отказват. Как 
да дам предложение, когато взехме да сменяме бордовете много често и то 
поради желание да оздравим нещата, а то не се получава. Как точно да се 
ориентираме, когато има кадърни хора, един работил 13 год., друг 15, трети 
18, аз ги познавам от присъствието им тук, от присъствието им в публичното 
пространство, ама и те не се нагърбват. Затова моето предложение е да се 
направи конкурс за борд. Г-н председател, искам да обявим публичен конкурс 
за членове на борда на „Градски транспорт”. Да видя аз десет, петнадесет или 
пет варненци ще се навият ли да дойдат, защото и днес сутринта се обадихме 
на един голям експерт по транспорта по телефона и той каза „а”, хайде сега да 



не казвам всичко, че ще намеся специални превозвателни органи. Е, какво 
остава? Значи отвънка има проблем, защото няма компетенция или пък 
експертизата ни не е позволила да вземем хора, сигурно и от вътре има 
проблем, че не се приема всеки. Има различни работоспособности. За нас 
обаче, като принципал е важно да изберем не само най-добрите експерти, но 
и тези които ще дърпат напред, и вие трябва да им повярвате. Синдикати, 
миндикати, там всичките във фирмата, трябва да повярват и да застанат зад 
един, който като булдозер да се движи напреде. И този човек трябва заедно да 
го изберем, заедно с другите членове на борда. Затова първото ми 
предложение е да има членове на борда, конкурс за избор на членове на 
борда. Предлагам една комисия от пет души съвсем публично и на светло, 
ама няма какво да се разправяме, там в предприятието, ако щете и в стол ли, 
къде в залата да гледат всички и да слушат и без такива концепции написани 
на по 30, 40 листа, дето и аз мога да си взема такава концепция и Максим ще 
ми напише една концепция и ще я прочета, и ще я кажа наизуст. Ами въпроса 
е да има един, който стане и да каже, аз туй ще направя, туй ще направя, туй 
ще направя и обикновените хора слушат и ние слушаме, и казваме ей този 
човек ще дърпа, тези двамата ще му помагат и ще дърпат напред. Това е 
моето предложение. Второ – аз не видях предложение днеска, до този момент 
аз не знам предложение за борд. Няма. Марио ми казва, Марио има 
предложение всеки път за транспорта, защото това прави, нали това разбира. 
Аз казвам, че няма сериозни предложения, които да са обсъдени, да знам аз, 
че там седят едни хора … /н.р./ А бе тоз не е най-добрия, ама заставаме зад 
него и ще орем нивата. Тука има едни други хора, които ще викат експерт е, 
старите ще го приемат, новите ще го приемат, да се тръгне. Аз не знам кой ще 
се съгласи, нали ей тъй да стане член на борда при положение, че от всякъде 
го бомбардираме. Ние го натискаме тука, сваляй загубата, сваляй всичко, о не 
слушаш, хайде вън. Вие го натискате от там, туй не върви, туй не върви. 
Затова и второто ми предложение, аз мисля, че ние не слушахме сегашния 
борд, а т.е. тези момчета, които си подадоха оставката, на мен щеше да ми 
бъде хубаво да ги чуя наистина, защото може би щях да чуя нещо, което 
щеше да ми помогне при взимането на решението. Така, първото ми 
предложение, значи в 30-ет дневен срок се провежда конкурс за избори на 
членове на съвета на директорите на „Градски транспорт”. Публичен, пред 
всички хора, като се събират кандидатурите в едноседмичен срок, пет души 
предложение казвам, да се дадат пет души тука и обществеността да види 
всичко. Това е моето предложение, оттам нататък, ако няма други 
предложения ще мислим сега за борда.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи ние изпадаме в една такава хипотеза - има двама членове на 

борда, които са си подали оставките, щем, не щем ще ги гласуваме. Не можем 
да ги накараме на сила да работят. Предложението … Предложението, което 
направи Янко Станев също създава вакуум, защото това дружество не може 
да се управлява без ръководство. Ми когато няма борд, кой ще … Какво тяло? 
Сега, също предложението за конкурс, значи трябва да има ясни правила. 
Значи това е една идея, когато пущаме някакъв конкурс има правила в него, 
изисквания, професионален опит, концепция. Това нещо не може да стане за 
30 дена. Или 20. Това просто измества съдържанието на провеждане на един 
конкурс и ще попаднем в същата хипотеза, в която се намираме сега. Както са 
ходили българите да търсят цар в Австрия, ще станем тъй и ние да търсим 
мениджър в „Градски транспорт”. Защото Варна, в която има силно развит 
транспорт, не може да излъчи кандидати. Затова аз считам, че този въпрос 
към настоящия момент не е подготвен. Ако има, тъй като не знам последно 
изпълнителен директор ли имат или прокурист. … Значи ако е, това 
изпълнителния директор може да управлява в обсега на правомощия, които 
Търговския закон му дава. И мениджърския договор, който е подписан с него. 
На следващата сесия да се внесе предложение за конкурс. … Ами, може ли 
сега нещо, което не е минало през комисия, не са ясни критериите, как ще 
стане? Затова аз предлагам на този етап, гласуваме освобождаванията и 
вземаме решение за провеждане на конкурс, като на следващата сесия, 
задължаваме администрацията да внесе правилата на конкурса, да минат през 
комисията, да ги обсъдим, да ги обявим, никой от колегите няма да е против 
на този подход за намиране на удачен вариант, което и Янко Станев се 
притеснява дали въобще пък ще, при тая ситуация в „Градски транспорт”, ще 
намерим кандидат. Тогава вече ще бъде, ще изпаднеме в друга крайна 
хипотеза.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров. Максим Петков. 
 
Максим ПЕТКОВ 
Беше ми казано името и мисля, че имам право на реплика, за което 

благодаря на г-н Станев. Предполагам, че става дума за Максим Петков, а не 
за Максим Тодоров, който не е в залата.  

 



Иван ЛУКОВ 
Максим Петков. 
 
Максим ПЕТКОВ 
Да. Значи аз не виждам проблем да обединим, това което каза г-н д-р 

Янко Станев и това, което каза Пламен Начков. Ама никакъв проблем. Дайте 
малко да ги допълним нещата. Това, което каза Янко Станев, там е записано в 
протокола, да не го повтарям и да не цитирам по памет запетайка, а до 
провеждане на конкурс, временно избираме примерно Пешо и Гошо, да бъдат 
членове на борда на „Градски транспорт”. Т. е. не изпадаме в правен вакуум, 
не изпадаме в никакъв вакуум, вие може да избирате и да сменяте борда по 
всяко време и това сте го направили три пъти в рамките на този мандат, 
господа съветници. Ако искате да спадне социалното напрежение във 
фирмата, ако искате в тежкия момент, в който се намира точно в преходния 
период, приемете незабавно оставката на господата Камбуров и Казаков, и 
изберете двама човека, ние сме номинирали на 04.02. с писмо до председателя 
на общинския съвет четири човека професионалисти, не е вярно, че няма 
професионалисти, които са готови да се хванат, временно говорим. Направете 
си критерия за конкурс, обсъдете ги в комисия по „Транспорт” и в 
„Собственост и стопанство“, и където намерете за добре, утвърдете ги на 
следващата сесия и примерно след два месеца по живо по здраво вече борд, 
който ще работи при нови условия и при нови параметри. Всичко друго е 
повтаряне на едно упражнение, което го гледаме вече повече от двадесет 
години в тази фирма още като беше държавна, после общинска и т.н., и т.н., и 
нищо ново. И колкото да ви е свестен борда не промените ли отношението на 
принципала, а принципала сте вие, към транспорта и към фирмата, 
резултатите няма да бъдат блестящи. Това е моето формално предложение, 
всичко друго е маркиране и носене на отговорност, включително и 
политическа. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров.  
 
Марио ШИВАРОВ 
Не, Соломоновото решение, да. Г-н председател, аз имам едно 

предложение. Наистина във вакуум може да са, да стане така, че да не може 
да се намери подходящ човек, защото професионалистите тука са познаваме 
във Варна, които са в транспорта, така че надали веднага ще може да се 
намери подходящ човек. Има две предложения ,едното е на Максим Петков 
от Националния съюз на превозвачите, другото предложение е от Варненския 



съюз на автобусните превозвачи, до колкото знам. Едното е за Веселин 
Михайлов, който е бивш прокурист, който е един професионалист, който 
наистина просто мога да кажа, че е с висок морал и голям професионализъм, 
така че той може, можем временно да го предложим за борда на директорите, 
защото така или иначе, това предприятие не е в добро състояние. Именно по 
тази причина, аз искам с тази си кандидатура да помогна. Значи ако, ако 
наистина времето за вписвания е много голямо, нямам нищо напротив, нямам 
нищо напротив. Въпроса е, аз се притеснявам, защото ако примерно пет лева 
губи едно предприятие на ден, значи за 20 дена или за 30 дена, ако не се 
ръководи правилно, ще донесе загуби на общината. Затова говоря. Затова, 
затова просто аз ви моля да вземете едно правилно решение, да се сложи 
човек. … Добре, ако след 20 дена не изберем, какво правим? Тогава ли ще 
чакаме сесия, нов избор да правим? 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, значи хубаво тук слушаме едни предложения за освобождаване, 

за назначаване и т.н. 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли по-високо? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следва да се има предвид, че промените в борда на директорите влизат 

в сила след вписването им в Търговския регистър. Преди да бъдат вписани 
промените в борда, няма никакво действие по отношение на трети лица. Едно 
вписване в борда, сега в момента ще ни трябват 20 дни. След 30 дни на д-р 
Станев предложението е ние да сме излезли с решението от проведен конкурс 
и веднага да пристъпим към заличаване на този новоизбран борд, след което 
да вписваме нов. Аз предлагам да подкрепим предложението на д-р Станев в 
рамките на 30 дни да си проведен един конкурс по правила подготвени от 
администрацията, да си изберем комисия тук от всички нас, нямам нищо 
против и представител на дружеството да участва в комисията, и да излезем с 
едно окончателно решение в рамките на 30 дни на следващата сесия. Да си 
направим вписването тогава в Търговския регистър и нещата да приключват. 
Благодаря.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Т.е. в момента да разбирам, че да не гласуваме оставките до 

провеждането на конкурс.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи оставките могат да се гласуват с дата по-късна, днес ги гласуваме 

с по-късна дата.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Добре. Аз предлагам така, гласуваме днеска оставките, така или иначе 

те ще бъдат освободени когато в Търговския регистър ги отпишат. През това 
време имате, тая фирма е с най-много ръководства и с най, нали в тоя град. 
Има изпълнителни директори, има прокурист, има и двама … Така че ще има 
кой да управлява това дружество, докато ние тука изберем консенсусни хора, 
професионалисти и веднъж завинаги да се спре с тази драма. Прокуриста 
остава и изпълнителния директор остава. … Така че ако не искаме, ако 
искаме наистина да тушираме напрежението в тази фирма, мисля че това 
трябва да гласуваме. … Ама чакайте малко, аз нямам ли право да си изкажа 
мнението или … А благодаря, благодаря, че ми дадохте това право.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, зададох въпрос към адвокат-довереника, възможно ли е 

дружеството да функционира с намален състав на членовете на борда на 
директорите, до избирането на следващия. Нашият юрисконсулт каза, че това 
е напълно възможно и непротиворечи на Търговския закон, така че аз се 
прикрепям към предложението на г-н Станев. .. Не е ли права 
юрисконсултката, г-н Балабанов? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично не е права. Някои решения са в компетенциите само и 

единствено на съвета на директорите. Това е еднолично акционерно 
дружество. Дайте да видим … 

 
Владимир ТОНЕВ 
Въпроса е дали през тези тридесет дена ще се наложи да има такова 

решение, при положение че … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да кажа, това е дружество, по този начин му блокираме работата. 

Разбирате ли? .. Нямам нищо против принципно, но блокираме така работата 



на дружеството. Борда пада под законовия минимум, от там нататък 
прокуратурата също има правомощия по Търговския закон да иска 
ликвидация. В случай, че целим .. Ако целим това? 

 
Владимир ТОНЕВ 
Не знам, аз само запитах защото от целесъобразна гледна точка ми се 

струва, че в продължение на 30, 40 дена докато се впише следващия борд на 
директорите, имайки предвид, че борда на директорите е определящ 
стратегията на едно дружество, а в това дружество остава да има и 
изпълнителен член, остава да има и прокурист, т.е. то оперативно може да си 
работи без никакъв проблем, вярно няма да може да му се променя 
стратегическите решения, но може би това не е и необходимо за месец и 
половина. Така че е по-добре да си приемем оставката и той и без това, тя 
няма да е валидна докато не се впише в Търговския закон, да минем по 
предложението на г-н Станев, да може да се подберат кадри, които наистина 
да поемат, в случая да използвам една психология нали, хомота, да могат да 
дърпат дружеството, да бъдат одобрени от въпросната група, която ще 
изберем днес и на следващото заседание на Общинския съвет, това да го 
узаконим като решение на групата и да впишем вече един състав, който да не 
си играем на вписване и на други неща. Оставането на сегашния борд като 
такъв, след като те са си подали оставката и както Вие казахте има 
възможност борда да взима решения, които да не са добре за съдбата на 
дружеството. Значи ние трябва да се подготвим и това да не се случи. А ние 
борда можем да го освободим по тяхната оставка, без да ги освобождаваме от 
отговорност, освобождаването на отговорност, можем да го разгледаме тогава 
когато ще имаме следващите два члена. Това ми беше предложението. 
Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, като председател на групата „Алианс за Варна” искам десет 

минути почивка. 
 
Следват 10 минути почивка. 
 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме напред, постъпиха няколко предложения. Г-н Балабанов. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам колеги, да подкрепим предложението на д-р Станев, отново 

правя същото предложение и да вземем решение за освобождаване на 
подалите оставка двама членове на борда.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз имам само една корекция към предложението на д-р Станев и то е в 

оптимизиране на срока, хайде да не бъде повече от 25 дни да речем, но да 
може тази комисия, която ще проведе конкурса да излезе с решение до 
следващата сесия на Общински съвет. .. А бе 30 дена са много. Това имам 
предвид, само по оптимизиране на срока.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, първо … Запазете тишина. Други предложения има ли? Така, 

подлагам първо гласуването на г-жа Парушева за срока да не е 30 дни, а да е  
25 дни. А, добре, благодаря.  

 
Славчо СЛАВОВ 
Изчакайте, изчакайте да си включим лаптопите. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами аз мисля, че сте си ги включили. Почивката свърши.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Има малко проблем. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има тука по таблетите си отчита, кворума си стои. Има го 37 таблета 

включени има до този момент. .. Така, Янко Станев си оттегли 
предложението, нали така? За 30-те дни, за 30-те дни, да станат 25 дни. Т.е., 
т.е. да гласуваме последното постъпило предложение, освобождаваме г-н 
Камбуров и г-н Казаков от борда на директорите и назначаваме конкурс в 
рамките на … Е, трябва да имаме комисия, момент. Значи първо гласуваме 
тогава оставките, след което, трябва да гласуваме за конкурса и да изберем 
комисия за конкурса. .. Да, да, да, да, точно. Така.  

 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1379-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като членове на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД Свилен Бойчев Камбуров и 
Георги Атанасов Казаков. 

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

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 
Следващото предложение, което постъпи от д-р Станев, Общински 

съвет – Варна, решава да се проведе в срок от 25 дни … Общински съвет – 
Варна решава да се проведе в двадесет и пет дневен срок конкурс за избор на 
нови членове на Съвета на директорите на „Градски транспорт”. Г-н Начков. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Това, което разбрах от колежката Парушева и Янко Станев, днес 

избираме комисия. Значи комисията, трябва да подготви конкурсните правила 
и затова, трябва да бъде допълнено по ред определен от общинския съвет. 
Защото комисията е един орган, който ще изпълни, нали защото как, кажете 
ми явяваме се 10 човека, на какви критерии комисията ще стъпи, да определи 
Иван или Драган били за съвет на директорите. Ами нали, точно това говоря. 
Да, тя да ги изготви, но тя, трябва да ги представи в общинския съвет, с 
решение на общинския съвет да се проведе, да ги определи тези критерии. 

 
Иван ЛУКОВ 
 Ама това … 
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Е, хубаво бе, каква е комисията бе Джиков? Изземваш права на органа, 

на общинския съвет. Органа определя играта.  
 
Иван ЛУКОВ 
Комисията, комисията … Г-н Начков, комисията ще предложи на 

общинския съвет за следващата сесия, избраните от нея с конкурс членове на 



борда на директорите, да бъдат приети на следващата сесия. Тя няма да ги 
избере и да ги назначава. Тя ще предложи. .. Ами да си създаде правила и да 
ги избере по техните правила. Затова ще направим комисия. … А можем ли 
да упълномощим комисията, която ще изберем тука, да изготви правилата и 
по тези правила да определи чрез конкурс двама за борда на директорите, 
които да ги предложи на следващата сесия да бъдат приети. Е ми … Г-н 
Балабанов. 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Няма, никой не изземва правомощията колеги, на Общински съвет в 

момента. В случай, че Общински съвет реши да определи комисия, като й 
възложи да подготви правила за провеждане на конкурса, тука няма нищо 
незаконосъобразно. Така че предлагам да определим комисия и да й 
възложим да изготви правилата. И да проведе конкурс в заложения от 
Общински съвет срок.  

 
Иван ЛУКОВ 
 Г-н Начков, има нещо което не може да се разберем. Комисията като 

проведе конкурса ще предложи тези двама членове на следващата сесия да 
бъдат утвърдени, избрани и утвърдени като членове на бодра на директорите.  

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, приключваме, всичко е ясно. Понеже проблема е 

много по-деликатен и е станал много по-сериозен отколкото един обикновен 
избор на борд, ние си позволяваме общинския съвет да направим едно второ 
деликатно сито, което ако е с по-публичен характер както решихме, с 
подходящи кандидатури, да изберем подходящи хора. Това е, което правим в 
момента. Искаме да има още един орган, когато ние следващия път пак ще 
гласуваме, да не е само политически избора ни, да не е само избора ни под 
натиск на тоз и на оня, или пък благодарение на субективните ни усещания, 
да има и конкурсно начало. И затова смятам, че това което се предложи е най-
добро. Да, трябва да се направят правила, защото това няма да бъде конкурс, 
който ще публикуваме в Държавен вестник, тава ще бъде един вътрешен наш 
подбор, с който следващия път тука ще влязат двама или трима или четирима 
човека и барабар с тях заедно тука, ще седнем и ще изберем тез дето са най-
добрите. И после няма да има нали, тоз вънка, аз днеска разбрах, че целта е да 
ги изгоним двамата, там бяха ръкоплясканията. Аз искам следващия път, като 
изберем други двама и пак да има ръкопляскания. Е туй е то, предлагам да го 
гласуваме. 

 



Снежана ДОНЕВА 
Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.   
 
Пета ХАРАЛАНОВА 
Аз мисля, че няма нищо страшно, да се избере чрез конкурс, конкурси 

не за първи път се прави в община Варна, това ще е поредния. 
 
 Марина КАРАПЕТЯН 
 В режим на гласуване сме, моля Ви се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре.   
 
Пета ХАРАЛАНОВА 
Това е моето мнение.  
 
Иван ЛУКОВ 
ОК. Така. 
 
 Марина КАРАПЕТЯН 
В режим на гласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
Следващото предложение, което трябва да гласуваме, предлагам да 

бъде следното:  
Общински съвет избира комисия в пет членен състав и възлага на тази 

комисия да изготви правилата за провеждане на конкурс за избор на членове 
на борда на директорите на „Градски транспорт” и в 25-дневен срок, да 
проведе конкурса като предложи спечелилите конкурса на следващата сесия 
на общинския съвет, да бъдат утвърдени. В режим на гласуване. 

 
1380-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна създава комисия за подготовка на правила и провеждане на конкурс 
за избор на членове на Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД 
в срок от 25 дни, считано от датата на взетото решение.  

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

отсъстващи - 10, предложението се приема. 
 



 И следващото, което трябва да определим на това е състава на 
комисията, имате думата за предложения. Г-н Балабанов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги аз смятам, че следва да има и един представител от общинската 

администрация все пак, тъй като най-малкото кмета сключва договор с 
избраните членове на Съвета на директорите, така че няма как да изолираме 
администрацията от тази процедура. Предлагам директор на дирекция 
„Общинска собственост“ мисля, че е най-резонно, като комисията също така 
да бъде пет членна. От името на нашата група, предлагам г-н Жельо Алексиев 
и г-жа Валентина Софрониева.  

 
Иван ЛУКОВ 
Не можах да Ви чуя, на микрофона. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От името на групата на „ГЕРБ“, предлагам г-н Жельо Алексиев, като 

председател на комисията по „Транспорт” ресорната и председателя на 
комисията по „Собственост и стопанство”, г-жа Валентина Софрониева, 
чиято комисия на практика също е свързана с процеса. 

 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
От името на „Граждански Експертен Център”, не се налага да се 

оглеждам и да търся много кандидатури, г-н Миглен Тодоров. Миглен 
Тодоров. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Предвид на това, че г-н Начков, нашия колега, беше много активен сега 

при дебатите, аз предлагам г-н Пламен Начков.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз предлагам г-н Марио Шиваров. Не знам колко станаха, обаче ... 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” 
Искам и ние от представителите на „Градски транспорт”, искаме да има 

човек в комисията от ръководството на „Градски транспорт”.  
 
Иван ЛУКОВ 
Могат да излъчите представители, които евентуално да присъстват при 

изготвянето на критериите със съвещателен глас. 



ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” 
 Началник гаража Борко Танев да присъства поне при избора, като не 

може да бъде.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи аз предлагам „Градски транспорт” ЕАД, не знам тука господина, 

моите уважения, но чие мнение изразява. Вие сте един служител на 
дружеството. ... Предлагам дружеството да си направи събрание и да си 
излъчи надлежно представител. .. Може да има, няма проблем. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” 
От водачите на автобусите, които са на целия „Градски транспорт” 

искаме да има и представител от „Градски транспорт” в тази комисия. Решава 
се съдбата на „Градски транспорт”, а няма да има човек. Началник гаража 
Борко Танев да бъде в комисията, който отговаря за нас и е пряко свързан, 
има поглед върху нещата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Само да ви кажа, че аз си правя отвод и на моето място предлагам г-н 

Тонев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Кой? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Владимир Тонев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Вижте, на колегите от „Градски транспорт”, смисъла на конкурса е да е 

открит, т.е. вие може да с излъчите трима души, които да присъстват на 
конкурса. И смисъла на това да има конкурс, моето предложение е, само при 
положение, че присъствате и вие. Значи, аз съм далече от мисълта, да се 
прави пак един конкурс, в който нали лекичко да има съмнения от нас към 
вас, от вас към нас, към третите лица, които ще участват и т.н. Колкото по-



чисто е, колкото по-малко, толкова по-малко ще бъде сръднята, после от там 
работата … Тя няма да тръгне работата, ако сме едни срещу други. Значи, 
назначете си трима човека, комисията ще ви се обади, когато искате влизате 
вътре на заседание на комисията, присъствате и си казвате мнението. Ние си 
мислим, че този човек има 13 години стаж, от тях в транспорта 13 год. и го 
познаваме честен, почтен и ние си имаме мнение за това. Ще бъде зачетено, 
как? Това е смисъла на конкурса. Това не е обикновен конкурс, който се 
прави за избор за нещо, което по закон, трябва да се направи. А пък що се 
отнася до хората, които участват, аз с голямо съжаление не мога да участвам, 
защото се запълни бройката, иначе щях да предложа и един доктор да 
участва.   

 
Иван ЛУКОВ 
Те са чест вече.  
 
Янко СТАНЕВ 
И да бъда аз като доктор, защото то май работата тука вече е за доктор.  
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” 
Може ли? Може ли? Благодаря г-н Станев, благодаря. Г-н Луков, може 

ли думата? Значи, мисля, че в момента отново почна да се … Предполагам, 
защото сте преуморени съветниците и взехте да говорите така смешки, аз бих 
предложил да ограничите броя на вашите предложения до трима, като 
предлагам г-н Иван Луков лично, г-н Луков, за Вас става дума. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, за какво? 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” 
Председателя на общинския съвет лично да участва в работата на тази 

комисия, още повече, че той до скоро беше председател на транспортната 
комисия, четири човека и в решението да бъде записано, че в седем дневен 
срок след общото събрание на „Градски транспорт” ще бъде посочен техен 
представител. Това, че не е съветник не пречи да участва с право на глас в 
комисията, това е помощен орган, той като експерт ще участва. Така, че 
спрете с тези предложения, оставете си трима съветника, които и да са те … 

 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря. Имаме още половин час до приключване на 

работното време, дайте да не стане така, да отиде за една точка утре да 
продължаваме сесията.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Още една смешка ще кажа - предлагам процедурно прекратяване на 

дебатите.  
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, значи преди предложението … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз само бих помолила тук присъстващите да уважават все пак 

общинските съветници и да не обясняват, колко трябва се ограничим 
общинските съветници в тази комисия, защото все пак сме на сесия на 
общинския съвет.   

 
Иван ЛУКОВ 
Така, и Джагаров. Аврам Тодоров предложи и г-н Николай Джагаров. 

Така, станаха … Имаме осем постъпили предложения. Явно тази комисия 
стана много ... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само колеги, последно бих поканил колегите от БСП, все пак да си 

излъчат представител и да поемат … Кого, кого? А, извинявам се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Джагаров. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев и за Вас се отнася. Поемете политическата отговорност. 
 
Юлияна БОЕВА 
Процедурно, г-н Луков, г-н Луков, г-н Луков … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги, първо гласуваме предложението за прекратяване на 

дебатите. 
 



Юлияна БОЕВА 
Г-н Луков, имах процедурно предложение, колкото са предложените 

колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Осем са … 
 
Юлияна БОЕВА 
Толкова да бъдат гласувани.  
 
Иван ЛУКОВ 
Осем са. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Ако са девет? Да ги направиме девет? 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 15, предложението се приема. 
 
За прекратяване на дебатите. 
 
Комисията, от така предложените членове са вече осем. Директора на 

дирекцията „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” - г-н 
Бойновски, Жельо Алексиев, Валя Софрониева, Миглен Тодоров, Владимир 
Тонев, Марио Шиваров, Николай Джагаров, Иван Луков. … Валя 
Софрониева си направи отвод, станаха седем. Да гласуваме тогава да бъде от 
седем човека.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Предложение комисията да бъде от седем членове. .. Да, в режим на 

гласуване.  
 
1380-16-1. Общински съвет – Варна определя, че създадената 

комисия с решение № 1380-16/28/12.02.2014 г. е в състав от 7 /седем/ члена, и 
същата следва да  представи избраните кандидати за членове на Съвета на 



директорите на “Градски транспорт” ЕАД за одобрение от Общински съвет 
– Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Сега да гласуваме състава на комисията. Има предложение състава на 

комисията да бъде гласуван анблок. В режим на гласуване.  
 
 Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Изчитам състава на комисията да го гласуваме: Бойновски, Жельо 

Алексиев, Миглен Тодоров, Владимир Тонев, Марио Шиваров, Николай 
Джагаров, Иван Луков. В режим на гласуване.  

 
1380-16-2. Общински съвет – Варна избира следния състав на 

комисията: 
1. Петко Стоянов Бойновски – Директор на Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна. 
2.  Жельо Петров Алексиев; 
3. Миглен Георгиев Тодоров; 
4. Владимир Велчев Тонев; 
5. Марио Димитров Шиваров; 
6. Николай Филев Джагаров; 
7.  Иван Николов Луков. 

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

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Предлагам смяна в борда на „Пазари”, на мястото на Цветомир 

Красимиров Грънчаров, да заеме Атанас Божанов. Има СV дадено.  
 
Иван ЛУКОВ 
В борда на „Пазари“? .. Не, това е към същата точка.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, чл. 13, ал. 

1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински 



съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на директорите на „Пазари” 
ЕАД Цветомир Красимиров Грънчаров. 

Мнение и съображения. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз.  
 
Иван ЛУКОВ 
Кажи.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Извинявам се колеги, но аз, тъй като до сега коментирахме, а 

коментирахме един борд, а, значи искам да попитам - какво налага да бъде 
сменен. Не го познавам човека, какво налага да бъде сменен? .. Значи 
предприятието е печелившо, искам някой да ми обясни, на какво, какво този 
човек е сбъркал, какво е … 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, разбрах. Много Ви моля, разбрах. По-кратичко. Г-н Темелков, 

заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Изтъкнал е лични причини при смяната си. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Изтъкнал е лични причини при смяната си. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Той оставка ли е подал? 
 
Иван ЛУКОВ 
Лични причини. Така. Г-н Радев, заповядайте. .. На микрофон, за да 

може да влезе в протокола. 
 
Ради РАДЕВ 
Извинявам се колеги, че ви забавих една секунда. Само искам да заявя, 

че с г-н Валентин Станев не участваме в гласуването. 



Иван ЛУКОВ 
Добре. В режим на гласуване, колеги. 
 
1381-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ, 

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

 
 Резултати от гласуването: за – 32; против – 3; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 11, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ, чл. 13, 

ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите на 
“Пазари” ЕАД Атанас Божанов Божанов. 

Предложиха го. Да. Г-н Темелков го предложи. 
 
Атанас БОЖАНОВ 
Здравейте, аз се казвам Атанас Божанов Божанов. Ако имате някакви 

въпроси към мен? .. Петнадесетгодишен опит имам в търговията. Работя в 
една от най-големите български компании в момента - „Бела България„ АД. 
Говори ли ви нещо? С персонал над 3 600 човека към момента. 
Икономическо. Международни финанси – бакалавър и корпоративен 
маркетинг. 

 
Иван ЛУКОВ 
Младо момче, може да работи. Добре. Други колеги? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
1382-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите 
на “Пазари” ЕАД Атанас Божанов Божанов. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 



1383-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна освобождава Янко Петров Станев, като представител на община Варна 
в общото събрание на „Спортен комплекс-Спартак“ АД. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
Янко минава в „Черно море“. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Постъпило е предложение от съветниците Янко Станев, Медиха Хамза, 

Людмил Цветков, Ради Радев, Тодор Мутафов, Илия Кафалийски и 
Благомира Александрова за, да изберем член в съвета на директорите, а 
именно .. Представители, извинявам се. Представители в общото събрание на 
„Спортен комплекс - Спартак“ АД, и зачитам: 

 
1384-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира Валентин Петров Станев, като представител на община Варна в 
общото събрание на „Спортен комплекс-Спартак“ АД. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 1; 

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



XVII. 
 

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

комисия” относно: 
(1) – изменение на Наредбата за рекламната дейност съгласно ЗУТ. 
 

          Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „ПК“ 
 
Иван ЛУКОВ 

 Давам думата на г-жа Боева. 
  

Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 от 

АПК и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001162ВН/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
рекламната дейност съгласно ЗУТ, съгласно приложение. 

Приложението е налице. С това изменение ще допринесе за естетизация 
и обезопасяване на рекламите, а освен това за реклами с площ до 0,25 кв.м. на 
нивото на партер няма да се иска одобрение, което ще облекчи бизнеса. 
Благодаря. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Г-н Начков. 

 
 Пламен НАЧКОВ 

……………….. /н.р./ 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Не, Наредбата е съгласно ЗУТ, а пък приложението е към решението. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………….. /н.р./ 
 
 Юлияна БОЕВА 
 Добре, приемам забележката г-н Начков. 
 
Иван ЛУКОВ 
 Г-жа Парушева. 
 



 Таня ПАРУШЕВА 
Изключението за културна среда, изключението за поставяне на 

рекламни знаци в културна среда. 
  
Юлияна БОЕВА 
 Да, добавили сме. 
 
 Таня ПАРУШЕВА 
Т.е. размера, които не минават съгласувателна процедура не се отнася 

за поставяне на рекламни съоръжения? 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, те са по отделен ред. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Уточняващ въпрос е. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да те са по отделен ред. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
То между другото не е късно да се гласува това. 
   
 Юлияна БОЕВА 
 За сгради паметници на културата е съвсем отделен реда. Не се отнася. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Така, други. Няма. Уточнихме всичко. Уточнено е, добре. В режим на 

гласуване, колеги. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1385-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка 
с чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД14001162ВН/16.01.2014 г, Общински съвет – Варна изменя Наредба за 



рекламната дейност съгласно ЗУТ, приложение № 1 към настоящото 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 16, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка осемнадесета. 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVIII. 
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на доклад на представителя на община Варна 

Ивайло Симеонов Бояджиев за участието му в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, приложил съм протокол, което точно отразява случилото се, 

съгласно решение на общинския съвет гласувах „против“ и трите точки - 
съответно за смяна на борда на директорите, тригодишния мандат на новия 
борд и възнагражденията на тези двама от борда, които изпълняват ролята на 
изпълнителен директор. Така че от тук нататък топката е в администрацията 
да предприеме необходими мерки по съображения. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1386-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Ивайло Симеонов 
Бояджиев от участието му в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Света Анна – Варна” АД. 

 
В режим … Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колеги, аз нямам възражение по предложението за гласуване, което ни 

се предлага да приемем доклада на д-р Бояджиев, като наш представител, 
нито по неговото гласуване, въпроса ми е следния: от медиите научихме, че 
общинските юристи са обжалвали, т.е. юристите на Общински съвет са 



обжалвали решенията на Общото събрание на „Света Анна“. Първо, според 
мене може би трябваше първо да приемем доклада на д-р Бояджиев, като наш 
представител и да вземем решение да го обжалваме ли или не, но 
предполагам, че са били притиснати от срокове и т.н. Но все пак искам да 
знам, да ни запознаят с мотивите за това обжалване, защото никъде не 
излязоха като мотиви, защо са обжалвали, на каква база и докъде са стигнали 
нещата. 

 
Деяна СТЕФАНОВА 
Няма подадена жалба от адвокат - доверениците на Общински съвет – 

Варна, относно взетите решения на Общото събрание на „Света Анна“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, колеги. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, точка деветнадесета. 
 
 
 
 
 
 



XIX. 
 

По точка деветнадесета 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 
До този момент са постъпили следните предложения: 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1387-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13028493ВН/10.12.2013 
г., Общински съвет – Варна изменя свои решения № 31-3-1 и № 31-3-
2/2/16.11.2011 г., по отношение на членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от администрацията на община Варна като 
името „Теодора Трендафилова” да се чете „Петко Бойновски”. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
Предлагам следващите, които са постъпили при мен, в канцеларията, в 

дирекцията на Общински съвет да ги гласуваме анблок, след като бъдат 
изчетени. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 



1388-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13028493ВН/10.12.2013 
г., Общински съвет – Варна изменя свои решения № 751-8 /12/ 24.10.2012 г. и 
№ 817-7-1 /14/ 19.12.2012 г., по отношение на членове на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол от администрацията на община 
Варна, като името „Анелия Петлева-Стефанова” да се чете „Стефка 
Петрова”. 

 
 
 
1389-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна Общински 
съвет – Варна изменя свои решения № 31-3-1 и № 31-3-2/2/ 16.11.2011 г., по 
отношение на членове на Комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол от администрацията на община Варна като името „Борислав Гуцанов 
Гуцанов” да се чете „Пламен Начков Печев”. 

 
 
1390-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна Общински 
съвет – Варна изменя свои решения № 31-3-1 и № 31-3-2/2/ 16.11.2011 г., по 
отношение на членове на Комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол от администрацията на община Варна като името „Димитър Иванов 
Чутурков” да се чете „Януарий Марков Вичев”. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 



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

 
1391-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Туризъм търговия и 
рекламна дейност” общинският съветник Януарий Марков Вичев. 

1391-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Януарий Марков 
Вичев да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

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

отсъстващи - 14, предложението се приема. 
 
1392-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Туризъм търговия и 
рекламна дейност” общинският съветник Благомира Здравкова Александрова. 

1392-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК “Благоустройство и комунални дейности”. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. Анблок бяха само 

за комисията по „Приватизация“. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи - 17, предложението се приема. 
 
Остава последна точка. 



XX. 
 

По точка двадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Варна изготвянето на 

искане до Министъра на регионалното развитие, за безвъзмездно 
придобиване на земята, находяща се под Паметника на българо-съветската 
дружба. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Да спрем часовника, в момента е 6:00, да изгласуваме и нея и да 

приключим. Става въпрос за предложението, което го внесохме, 
допълнителната точка за имота, който е около паметника на българо-
съветската дружба. Само при направената справка от администрацията ми 
подадоха, че има издаден акт на частна общинска собственост с № 5525, в 
който акт е описано, че земята около паметника с 54, 438 дка има акт за тази 
земя, като частна общинска собственост. Изключение прави само земята, 
която е под самият паметник. Частна общинска собственост 54 дка и 
половина близо, а държавната реално остава само тази, която под самия 
фундамент на паметника. Така че, г-н Начков. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Значи от самото гласуване още за влизането в дневния ред стана ясно, 

че никой от съветниците не е против. Може би това ще проличи и в 
гласуването. Въпроса е, че в момента нямате готовност на точния текст на 
предложението за решение, тъй като даже аз съм учуден, как тази земя ще 
бъде частна общинска собственост, а не публична - при положение парк. Не 
знам, пак някое своеволие е било, ще го вида откога е акт, ще видя кой го е 
правил, 2009 – Кирчо с кой беше, ясно, да. 

 
Иван ЛУКОВ 
Акта е издаден … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да бе 2009 г., знам какъв беше проблема и защо е актуван, като частна 

общинска собственост, за да може да се правят разпореждания с него. Обаче 
имаше отпаднал инвеститорски интерес след това. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Така. Когато председател на общинския съвет Борислав Гуцанов, 

решение … 
 
Пламен НАЧКОВ 
На Пламен … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, решение № 5330-6 - На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

ЗМСМА и във връзка чл. 109, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за приложението на 
Закона на държавната собственост обнародван в Държавен вестник бр. 78 от 
26.09.2006 г. и по предложение на кмета на община Варна  с вх. №  
съответния от 13.09.2007 г., Общински съвет – Варна задължава кмета на 
община Варна и председателя на Общински съвет – Варна да проведат 
процедура по деактуване в публична общинска собственост за имот частна 
държавна собственост, представляващ паметник на българо-съветската 
дружба, ведно с прилежащата земя, находяща се в местност „Свети Никола“ 
по плана на 21 м.р. – Варна, с цел създава вътре в него и около него на център 
на изкуствата, включващ ателиета, изложбена зала, камерна зала, зала за 
музейна сбирка. Центърът на изкуствата е част от проекта „Варна кандидат за 
европейска столица на културата“. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Затова казвам да им дадем възможността да напишат правилния текст, 

пък ние че сме съгласни. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ето го къде е. И следващото решение № 5331-6 – На основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка чл. 109, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 
прилагане на държавната собственост обнародвана от септември 2006 и по 
предложение на кмета на община Варна, Общински съвет – Варна задължава 
кмета на община Варна и председателя на Общински съвет – Варна да 
проведат процедура по деактуване в публична общинска собственост на имот 
частна общинска собственост, представляващ Дом на художника. Е не, това е 
различно. Ами значи има предложение, в което този … 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз знам, че е на военните скривалище. 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
Г-н Луков, може ли едно предложение да направя. Значи, тъй като в 

момента, така или иначе не сме готови с конкретно предложение, ако питате 
мене дори, ако фактите, които изнесохте са верни, дори предлагам от частна 
да мине в публична общинска собственост, но така или иначе към момента 
нямаме готовност за решение, предлагам да дадем положително становище за 
изготвяне на предложение от администрацията до следващата сесия. Досега 
сме чакали, мисля че не е нужно сега в момента прибързано да направим 
каквото и да е предложение. 

 
Росен МАРКОВ 
Преди половин час прочетох точно предложение, което в момента не се 

изчита най-вероятно нарочно. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Никой … Г-н Марков, нека да не влизаме накрая в диалогов режим, 

никой не е против Вашето предложение. 
 
Росен МАРКОВ 
Недейте го гласувате. Има такова предложение. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н Марков. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 15 от ЗДС, 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна изготвянето на 
искане до Министъра на регионалното развитие, чрез Областен управител на 
област с административен център Варна, за безвъзмездно придобиване в 
собственост на община Варна на Паметник на българо-съветската дружба, 
находящ се в гр. Варна и сключването на договор с Областен управител на 
област с административен център Варна, след решение на Министерски съвет 
на Република България. 

 
Росен МАРКОВ 
Това е текста. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Там има 5 или 6 общински имота. Ние не казваме кои са общинските, 

не искаме точно конкретни имоти, искаме българо-съветската, ами там има 5 
мисля че бяха частични имота и един голям имот доколкото си спомням, 
освен ако някой не ги е продал. Затова аз смята, ето никой не ги е дал, Петко 
ми казва, затова аз смятам, че днеска можем да решим следното: виж сега. 
Ние днеска Роска можем да решим там да направим параклис, да направим 
тез хубавите неща всички, защото виждам чу туй ще стане, обаче според мене 
за да е издържано и да искаме от кмета кой имот искаме от държавата точно 
за какво. 

 
Росен МАРКОВ 
Делегираме права на кмета, нищо повече. 
 
Янко СТАНЕВ 
Е хубаво. Аз пък искам да предложа там горе да направим параклис, за 

мен това място е свято и като такова най-добре е да има вярата, езика и 
земята за свещените принципи … Значи аз искам там направим нещо такова, 
като ще го правим, защото нали …. 

 
Росен МАРКОВ 
Г-н Станев, имате право, но когато стане общинска собственост, като е 

държавна нищо не можете да пипнете. Затова искам промяната. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да изготвят една справка от администрацията точно коя е общинска и 

коя държавна. Не е упоменато точно. 
 
Росен МАРКОВ 
Ние искаме само държавния имот. Нищо повече. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ама не е упоменато. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Предлагам в комисията по „Собственост и стопанство“ да се разгледа 

предложението и тогава да го гледаме. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Така. Колеги, времето така или иначе напредна. Нека да отиде това 

предложение в комисията по „Собственост и стопанство“ с предложение за 
изготвяне на това, кои точно имоти, номерата на имотите, които са частна 
общинска и кои са държавна собственост. Г-н Бойновски, предлагам това да 
не го гласуваме, така или иначе времето вече напредна много. Да възложим 
на г-н Бойновски да изготви точна справка с номерата на имотите, които са … 
Ами именно. .. Да влезе в комисия по „Собственост“ и там да бъдат 
предложени. … Така. Предложението е това което .. Моля? .. Е ми трябва да 
до изгласуваме.  

 
Росен МАРКОВ 
… само във Варна не могат да го решат. 
 
Иван ЛУКОВ 
Никой не ти го оттегля, моля ти се запази спокойствие. Предложението 

е да се внесе това в комисията по „Собственост“, да възложим на г-н 
Бойновски да изготви актуална справка с номерата на имотите, които са 
общински и които са държавни, и на следващата сесия да можем точно и ясно 
да формулираме какво възлагаме на кмета. 

 
Росен МАРКОВ 
Обещавате, че на следващата сесия.? 
 
Иван ЛУКОВ 
Обещавам.  
 
Росен МАРКОВ 
Ай да видим. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в режим на гласуване, много ви моля. .. Явно е гласуването, 

много ви моля. … Колеги, понеже таблетите са изключени, много ви моля, 
момичетата са тука, преминаваме към ръчното гласуване. Който е „за“, моля 
да гласува. 

 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1393-20. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да внесе предложение до 
Общински съвет – Варна за упълномощаването му да изготви искане до 
Министъра на регионалното развитие за безвъзмездно придобиване на земята, 
находяща се под Паметника на българо-съветската дружба. 

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

предложението се приема. 
 
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесет и осмото 

заседание на Общински съвет – Варна за закрито. 
 
 
 
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 
 

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

                    
 
 
 
 

                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
 
 


