
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 30 
 
Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 28.04.2014 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 17:00 ч. и 
на 29.04.2014 г. (вторник) от 09:00 ч. до 13:00 ч. 

  
Присъстват 47 общински съветника, отсъстват: 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам 

Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна. 
Тук е представител Общинска избирателна комисия, Венелин Жечев 

- ще го помоля да изчете решение на Общинска избирателна комисия за 
попълване състава на Общински съвет – Варна с нов член, общински 
съветник. 

 
Венелин ЖЕЧЕВ 
Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, уважаеми общински 

съветници, уважаеми г-н председател. Във връзка със задълженията на 
общинската избирателна комисия по Изборния кодекс и Закона за 
местното самоуправление и местната администрация от председателя на 
Общински съвет – Варна в Общинска избирателна комисия е постъпило 
уведомително писмо придружено с препис – извлечение от акт за смърт на 
общинския съветник Петър Димитров Тодоров. Комисията намира, че са 
установени обстоятелствата съгласно чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА за 
прекратяване пълномощията на Петър Димитров Тодоров, като общински 
съветник. И на основание чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА във връзка с чл. 
458, ал. 1 и чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, ОИК – Варна реши:  

1. Прекратява пълномощията на Петър Димитров Тодоров, като 
общински съветник от коалиция „Промяна за Варна“ в Общински съвет – 
Варна и анулира издаденото удостоверение. 

2. Обявява следващия в листата на коалиция „Промяна за Варна“ 
Антон Христов Апостолов за избран за общински съветник в Общински 
съвет – Варна и му издава удостоверение.  

Заверен препис от решението ще се изпрати на председателя на 
Общински съвет в тридневен срок от влизането му в сила.  

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Да поканим г-н Апостолов на трибуната за полагане 

на клетва. Повтаряйте след мен: 
 
Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия 
да се ръководя от интересите на гражданите от Варненската 
община и да работя за тяхното благоденствие. 

Заклех се! 
 
/Общинския съветник Антон Христов Апостолов полага клетва и 

подписва клетвения лист./  
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Искам да благодаря на колегите за топлото посрещане. Също така се 

обръщам към варненци с благодарност за това, че ми дават възможност да 
участвам в управлението на града. И се надявам с общи усилия да 
постигнем това, което години наред не успява да се случи в нашия град. 
Радвам се, че едно от предизборните обещания, което даде нашата 
коалиция за смяната на кмета се изпълни и благодаря ви за вниманието.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Преди да започнем да 

разглеждаме дневния ред, имам предложение да почетем с едноминутно 
мълчание жертвите на геноцида над арменския народ, от който тази година 
се навършват 99 години. Още повече в нашия общински съвет има такава 
традиция. 

 
/последва едноминутно мълчание/ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, пристъпваме към приемане на дневния ред. На всички вас е 

по таблетите, в медиите и в местните издания на Варна е отпечатан 
проекта за дневен ред, така че имате думата за мнения, съображения, 
допълнения, оттегляне на точки от дневния ред. Г-жа Софрониева. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, уважаеми колеги. Постъпило е предложение на 

кмета, което не е гледано на комисия с молба то да бъде внесено в дневния 
ред на сесия. Предоставяне на имот общинска собственост за управление 
от ОП „Общински паркинги и синя зона“. Това е паркинга, който е до 
община Варна.  

 



Иван ЛУКОВ 
Предлагате да бъде включено в дневния ред, като подточка 32 в 

точката по „Собственост“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, постъпило е предложение от кмета на град Варна, г-н Иван 

Портних, в комисията по „Структури“ – да се увеличи общата численост 
на община Варна с една щатна бройка – заместник – кмет с ресор 
„Транспорт, морска политика и екология“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предлагате … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да влезе в дневния ред за разглеждане на тази сесия. 
 
Иван ЛУКОВ 
Като нова точка? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да. Комисия по „Структури“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, но по принцип нямаме „Структури“. Вие предлагате да 

влезе точка по „Структури“ и коя под ред да бъде – четиринадесета, 
петнадесета, шестнадесета, първа? 

 
Станислав ИВАНОВ 
В последна точка „Разни“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Като точка деветнадесет или точка осемнадесет. Преди промените в 

комисиите. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Преди промените в комисиите, да. 
 



Иван ЛУКОВ 
Преди промените в комисиите, като точка осемнадесет. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да, добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и предложения, колеги. Г-жа Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
В „Правна комисия“ е постъпило предложение на кмета на община 

Варна във връзка с постъпили предложения на граждани и юридически 
лица за безвъзмездно поддържане от тяхна страна на залени площи на 
територията на община Варна, Общински съвет – Варна да приемем 
решение на основание чл. 1, ал. 5 и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Варна да вземе решение, с което да даде съгласие 
кметът на община Варна да сключва договори за безвъзмездно поддържане 
през 2014 г. от физически или юридически лица на зелени площи на 
територията на община Варна. Като тази точка предлагам да влезе, като 
последна точка на комисия „Правна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Подточка седем. 
 
Юлияна БОЕВА 
Подточка осем се явява при мен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Седем. Към точка осем, подточка седем.  
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Други мнения и съображения, колеги? Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н председател, и трите предложения са в противоречие на чл. 51, 

ал. 1 до т. 4 от нашия правилник, който е одобрен правилник за работа на 
общинския съвет. Да припомня, че той гласи, че в началото на заседанието 
председателя, т.е. Вие – трябва да докладвате предложенията за промените 
в проекта за дневен ред по искане на общински съветници, група и т.н. А т. 



4 гласи, че когато извънредни обстоятелства налагат това, кметът на 
общината или общински съветник могат да внесат при председателя на 
общинския съвет предложение за включване на въпроси в дневния ред на 
предстоящо заседание до 12:00 ч. на предхождащия заседанието ден, като 
в този случай предложението и материалите се изпращат незабавно на 
общинските съветници по електронен път. Погледнах си пощата и до 
момента нямаме нищо. За пореден път може би, ще трябва да си 
нарушаваме собствения правилник, затова че някой се е сетил късно. И в 
трите предложения има смисъл, нормално е, ние си отложихме 
първоначалната дата на сесията от 23-ти за 28-ми, за да има възможност 
някои неща да се внесат и да минат нормално. Поне да бяха спазили 
въпросния правилник и да бяха постъпили при Вас по писмен път. В тази 
връзка аз ще се въздържа и няма да участвам в гласуването. И моля 
колегите да си оттеглят предложенията. Не можем да работим в 
противоречие с правилника, който ние сме приели. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, но както и Вие сам казахте до 12 ч. предходния ден, такива 

предложения нямаше при мен и аз заради това съм ги резолирал, когато те 
дойдоха и веднага са пуснати по комисиите. Така че с гласуването си 
колегите да преценят дали да влязат или да не влязат в дневния ред. 

 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, нали това не е упрек към мен само. Това искам да … 
 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Други мнения и съображения колеги, относно така 

предложения проект за дневен ред? Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, напълно в духа на това, което каза г-н 

Тонев за спазването на духа и точката, но тъй като вече има три такива 
предложения аз не знам какъв ще бъде резултатът по тях. И аз ще 
предложа в дневния ред да влезе предложение, което попада извън 
правилника. Моите мотиви обаче да го вкарам са по-различни – 
предложението е вкарано в Общински съвет още на 16-ти и не е гледано в 
комисии, и това е причината да го вкарам направо на сесия. 



Предложението е аналогично, както беше предложението на финансовите 
средства за ТВ „Черно море“, пак от вестник „Народно дело“, който има 
общинско участие двадесет процента и нещо, има предложение от 
вестника за медийно отразяване на работата по втория етап от конкурса 
„Варна – Европейска столица на културата“. Ще бъде размножено това 
предложение и дадено. То е аналогично на другите предложения за медии, 
които сме раздавали. Мотивите ми да го вкарам сега са, че бързаме за 
агитационните форми и рекламата за „Варна – столица на културата“. Още 
повече, че предстоят няколко решаващи сесии и събития. Ако много се 
усмихвате и ви е радостно ще пуснем и за други електронни медии. Затова 
внасям предложение да разгледаме въпроса за медийното отразяване на 
работата на втория етап и да вземем решение по предложението на вестник 
„Народно дело“ и в сайта на вестник „Народно дело“ за медийно 
отразяване на културните събития, като точка мисля че беше точка седем, 
подточка осем.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Във „Финанси и бюджет“. 
 
Янко СТАНЕВ 
В дневния ред на „Финанси и бюджет“. Така. Имам и един въпрос, не 

го виждам колегата Костадинов, ако видя колегата Костадинов ще го 
запитам .. А, извинявай Коце. В точка седем на точката по „Финанси и 
бюджет“ имаме точка - приемане на извършени инвестиционните разходи 
от „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“. Питам по 
кой закон или по коя наредба на община Варна и Общински съвет, ние 
можем да приемаме инвестиционни разходи. .. По закона за държавния 
бюджет има вече не закон за общинския бюджет, а закон за публичните 
финанси. Та питам аз по кой закон и още нещо питам – също по кой закон 
инвестиционни разходи направени преди седем години заедно със 
съответната документация, която тогава не ги е приела за сметка на 
община Варна ги предлагаме днес.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, относно така предложения проект за 

дневен ред. Допълнения или оттегляне на точки? Тъй като гледам - няма. 
А, г-жа Атанасова. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден на всички. Господа съветници, г-н председател, господа 

кметове, които сте тук. Имам едно предложение към точката по 
„Финанси“, тъй като вече минахме всички етапи – от две години се молиме 
за една площадка, тя е просто занемарена, детска площадка, бл. 130 и 129. 



Миналата година с входящ номер сме я вкарали тук от 08.08.2013 г. да се 
оправи тази площадка, която не иска бог знае какви неща – просто са 
изпочупени пейки и висилки, и катерушки. Тогава внесохме, че са 55 
децата, в момента внасяме подписка до всички съветници, до г-н Портних 
и до председателя, до Вас – г-н Иван Луков, да се направи някаква 
възможност, тъй като минахме етапните места. Минахме през нашия кмет 
на „Младост“, г-н Христо Христов, минахме през кмета Христо Иванов, 
стигаме вече до вас нали. По някакъв начин вече две години минават и за 
тази площадка не се отпускат никакви дейности. В момента подписката е 
от два блока - 130 и 129. Събрани са 139 човека, деца на възраст от 2 до 6 
години, които фактически трябва да отидат да играят чак в долната 
площадка или в заведенията, които си направиха детски площадки и 
задължават майките да си купят някакво кафе. Моля да го имате предвид, 
ако е възможно да се включи на тази сесия, защото ето че лятото идва и 
пак ще останем без нея. Още на Николай Апостолов сме подали тази 
молба.  

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. До колкото обаче аз разбирам, има отпуснати средства 

заложени в бюджета и тук нещата касаят не за взимане на решение от 
общинския съвет, а за действия по компетентност от администрацията в 
район „Младост“. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Така, район „Младост“ ни обясниха, че фактически са отпуснати 

бюджетни средства само за „Младост 1“, където ще се направи площадка 
от 38 хил. лв. и във „Възраждане“ детска площадка от 38 хил. лв. За тази 
площадка, която е между тези двата блока, събрана е подписката от 
майчетата. Аз съм я представила, с входящи номера е всичко. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Като сигнал можем да го приемем. Лично Ви обещавам, че в 

комисията по „Финанси и бюджет“ ще присъствам, когато това нещо 
трябва да влезе там да се разгледа в комисията по „Финанси и бюджет“.  

          
Маргарита АТАНАСОВА 
Да, просто моля да се приеме.  
 
Иван ЛУКОВ 
Няма как като решение да излезе, но аз лично ще видя в комисията 

по „Финанси“. 
 
 



Маргарита АТАНАСОВА 
Ние просто се молим за зелена Варна и за децата, това е. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Това Ви казвам, че ще го имам предвид като сигнал и ще 

поема ангажимента просто в комисията да бъде разгледано. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добре, благодаря Ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, получих информация, че в разглежданите 

предложения за решения на постоянна комисия „Социални дейности и 
жилищна политика“, т. 3 - одобряване на споразумението за 
сътрудничество между община Варна и Неонатологично и родилно 
отделение на АГ – болница с фондациите „Цветно бъдеще“, фондация 
„Лумос“ - клон България за развитие и въвеждане на модел за превенция 
на изоставянето на деца от 0 до 3 години, които да подкрепя семействата 
на деца с риск от изоставяне. Между другото против тази фондация лично 
аз случайно ми попадна едно оплакване против нея от директорката на 
дома за изоставени деца в кв. „Виница“, Стефка Джанкова и тази жалба 
беше подписана и от целия персонал. И тук виждам, че без да е минало 
през комисия, тази точка е включена в дневния ред. Първо дали е минало 
това или не е. Все пак моята информация е, че не е. И второ, правя 
предложение тези точки, които не са в дневния ред, надлежно да са 
вкарани в дневния ред да отпаднат. Благодаря ви. Два въпроса поставих. 
Т.е. въпрос и предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. председателя на комисията по „Социални дейности и жилищна 

политика“ може да отговори веднага дали е минало през комисията или не 
е минало. 

 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, на 06.12.2013 г. на заседание на постоянна 

комисия „Социални дейности и жилищна политика“ има решение – дава 
положително становище и предлага да бъде изготвено официално 
предложение. Има решение на комисията от месец декември. От месец 
декември до сега се чакаше предложението от страна на кмета. .. Мога да 
продължа г-н Бояджиев, ако желаете. На всичкото от горе има решение и 



на Общински съвет, с по-задна дата за подписване на споразумение. Мога 
да Ви го цитирам г-н Бояджиев, ако желаете.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев. .. Колеги, аз все пак ви предлагам да се 

концентрираме върху приемането на дневния ред и след това вече в самите 
точки да започнем обсъждането на точките.  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Значи самото съдържание на споразумението не е разглеждано на 

комисия, това първо. Да, комисията е разглеждала общо предложението на 
„Лумос“, но не и в конкретиката за конкретното споразумение. А освен 
това тук става въпрос и за нашите лечебни заведения – не е минало и през 
комисия по „Здравеопазване“. Не виждам нищо спешно, за да може 
конкретно да се разгледа това споразумение, както си е надлежно по 
комисии. Говорим за самото споразумение – не е гледано на комисия. 
Благодаря за вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, аз ви .. Вашето предложение е това да отпадне, като точка. … 

Колеги, други … Д-р Радев. … Извинявайте, ще Ви подадат микрофон, 
защото това не може да бъде записано в протокола после.  

 
Радко РАДЕВ 
Сега сигурно се чува. Казвам се д-р Радко Радев, председател на 

Дружество на инвалидите. Тука всички знаете, поне които са общински 
съветници, на всяка сесия ние сме тука – дружеството и наши колеги. Тука 
слушахме много пледоарии – кой ни защитава, как ни помага и моментът е 
ние да кажем за какво мислим. Значи, организацията е от 408 човека. Имам 
общо събрание скоро. Бяхме 500, знаем за 28 че са починали. Другите дано 
да са живи. Т.е. не говорим от някого, щот някои говори от варненци … 
/н.р./, аз не го познавам. Мен ме познават и вие ме познавате. За какво 
искам да ви кажа – един общински съветник, когото много уважавам, един 
ден ми каза как трябва да процедираме, ако искаме нещо да стане. Ние 
изпълняваме всички указания – входящи писма, изходящи писма, номера, 
приложения към документите, даже папки – не приложение две – три 
писма, а цели папки сме давали. За какво става въпрос – транспортът за 
инвалиди. Вие го решихте, вие гласувахте и имахте комисия, сесия имаше. 
Къде са? Няма ги. Чакаме да се обяви конкурс. Минаха четири месеца, а 
ние знаем как се провежда конкурс. Значи и тази година оставаме без 
транспорт. Освен това, другото за което говоря - препятствията, тези 
спънки, които ние всеки ден срещаме и говоря от към 8 хил. човека, които 
са трудноподвижни. С протези, патерици, … /н.р./, колички – има и други, 



които са .. Тука има и доктори, знаят. Сърдечно болни, белодробно болни, 
те нямат ни патерица, ни нищо, но не могат да вървят. И те имат нужда от 
това нещо. Защо, кога, най-после ще видим нещо да се промени. Благодаря 
на кмета, не го виждам. Г-н Иванов, Христо Иванов, инженера, имахме 
среща, говорихме какво да се прави. В момента сега два часа пътувам от 
„Владиславово“, „Кайсиева градина“, да дойда до тука. Едва додах, но тука 
съм. Слава богу, че и вие сте тука. Освен това, говорихме с г-н Иванов 
какво трябва да се направи, как – ние отиваме, не че искаме, не че другите 
не знаят, но не са прави. Значи, пръскат се много пари, а нищо не е 
направено. Благодаря и на вас. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Радев. 
 
Радко РАДЕВ 
Да. Искам да кажа – време е вие, всички вие и ние, защото нашия 

девиз е „не е за нас, аз с нас“. Ние искаме да присъстваме, да направим  
промени. Направете ги, време е. Вече ни писна да чакаме. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Колеги, предлагам да преминем към приемането на 

дневния ред, тъй като виждам, че нямаме други мнения и съображения 
относно допълнения или оттегляне на точки. По правилник първо трябва 
да гласуваме предложението за оттегляне на точката.  

За отпадане на точката от „Социални дейности и жилищна 
политика“, подточка три – предложението от д-р Липчев за отпадане .. 
Моля? .. Ок, но има предложение за отпадане на точката, ние трябва да го 
гласуваме. … Разбрах, Вашите … Абсолютно сте прав. Разбрах Ви много 
добре и това е Вашето предложение. .. Д-р Липчев, разбрах. Нали се 
аргументирахте. Вашето предложение е тази точка да отпадне. Ние по 
правилник трябва да … Разбрах. Това правим в момента. Гласуваме … От 
„Социални дейности … От точка пет „Социални дейности и жилищна 
политика“, подточка три – одобряване на Споразумение за сътрудничество 
между община Варна, Неонатологично и родилно отделение „СБАГАЛ 
проф. д-р Д. Стаматов – Варна“, Неонатологично и родилно отделение 
МБАЛ „Света Анна“ – Варна, МК „Майчин дом“, МБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна, дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Сдружение „Цветно 
бъдеще“ и Фондация Лумос“ - клон България за развитие и въвеждане на 
модел за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, които да 
подкрепят семействата на деца с риск от изоставяне.                  

Това е точка три и Вашето предложение е тя да отпадне от дневния 
ред. Това подлагаме на гласуване. Само преди това да проверим кворума. .. 
Така, имаме 45.  



Колеги, моля с вашето гласуване да изразите становище по тази 
точка да отпадне или не. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 12; против – 14; въздържали се – 

16; отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Следващото, което трябва да гласуваме за приемане в дневния ред е 

предложението на д-р Станев за медийно отразяване на работата по втория 
етап от конкурса „Варна – Европейска столица на културата“, а именно за 
отпускане на средства за вестник „Народно дело“. Колеги … От фирмата 
има ли тука представители, които да помогнат на г-жа Александрова за 
таблета? … Така колеги, в режим на гласуване за предложението на д-р 
Станев за приемане на … В режим на гласуване сме колеги. За 
включването на допълнителна точка към точката по „Финанси и бюджет“, 
подточка осем.  

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
За протокола – Благомира Александрова е „за“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи това за протокола просто е, не знам за какво го приемаме. 

Таблицата, която излезе с това дали сме участвали в 80 % от решенията 
донесе санкции на 11 човека от Общински съвет. Как в момента г-жа 
Александрова няма да бъде санкционирана. Значи трябва да участва, за да 
не понесе санкции. Против съм за това.  

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав, г-н Атанасов. Абсолютно сте прав, но това е 

системата в момента. .. Абсолютно сте прав. 
Следващо, което постъпи като предложение от „Правна комисия“ е 

на г-жа Боева – предложение от кмета за сключване на договор за 
безвъзмездно отдаване за поддържане на зелените площи по желание на 
граждани и организации. За включване в дневния ред. Моля колегите със 
своя вот да изразят своето становище. В режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Следващо предложение, което трябва да гласуваме за сключване в 

дневния ред, това е предложението на г-н Иванов, като т. 18 в дневния ред 
да бъде включено предложението на кмета на община Варна за промени в 



структурата на администрацията. .. Да? … Нищо бързо не включвам. … 
Колеги разбрах, разбрах. … Да се повтори гласуването има предложение, 
понеже двама от съветниците не са включени … Е ми затова го следете. … 
Така колеги, само ще ви помоля за внимание. Важно е за присъствието 
после, когато се отразява. Има предложение, като .. То не е оспорен вот, но 
не е отразено в системата, че са гласували двама общински съветника и 
предложението е да прегласуваме предното предложение, което беше за 
включване на точка в дневния ред по правната комисия, подточка седем. 
Моля колеги, в режим на гласуване. Повтаряме гласуването, пак казвам, за 
тревните площи предложението което беше. В режим на гласуване. … За 
зелените площи, което беше предложението от праната комисия, като 
подточка седем да бъде включено предложението на кмета за отдаване 
безвъзмездно за поддържане на зелените площи. … Има представители на 
фирмата, която поддържа системата.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
За протокола – Благомира Александрова „за“.  
 
Иван ЛУКОВ 
За отчитане на присъствието по-скоро.  
Преминава към следващо предложение за включване в дневния ред, 

като т. 18 в дневния ред, а именно за промяна в структурата на общинската 
администрация. В режим на гласуване. … Слушам. 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Отново за протокола – Благомира Александрова „за“.  
 
Иван ЛУКОВ 
Петър Липчев – „въздържал се“. Така: за – 25 по системата и 

Благомира Александрова обяви, стават 26; против – 3; въздържа ли по 
системата са 11, с това, което се обяви на микрофон от г-н Липчев стават 
12; отсъстват – тогава 8 трябва да бъдат. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 3; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
  
Кворумът в момента показва системата 46 таблета, че са включени. 

Колко подписа има положени? .. Е ми казвам ви какво показва системата. 
46 таблета са включени, мога да ви ги чета поименно. Колко подписа 
имаме положени? … Моля? … Има положени 44 подписа, а таблетите 



показвам, че са 46. .. Дай да видим кои са положили подписи. … Г-н 
Джиков, предлагате поименно сега или? … Ама само за точката. … Така, 
има предложение за тази точка .. Оспорвате гласуването и искате 
поименно гласуване за тази точка, за избор на нов … Гласуваме дневния 
ред в момента. Точката е оспорена, защото някои от таблетите не са 
отразени гласуванията и искат да ги минем поименно. … Колеги, изчитам 
имената за поименно гласуване за влизане като т. 18 в дневния ред. … Това 
решение е прегласувано, оспорено е, оспорено е и го прегласуваме 
поименно, да влезе в дневния ред като т. 18 предложението на кмета за 
промени в структурата в администрацията. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 5; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Колеги извинявам се, но в началото просто пропуснах, когато 

откривахме сесията, един единствен колега се обади, че ще отсъства – 
болен е и това е г-н Пламен Георгиев. Представи болничен. За протокола 
просто, когато се пишат отсъствията после.  

Така. Предложението се приема.  
И последното, което е влязло като предложение, т.е. то беше първо, 

това е да бъде включена в точката по „Собственост и стопанство“, като 
подточка 32 за отдаване на паркинга за безвъзмездно ползване на 
„Паркинги и синя зона“. .. За безвъзмездно управление за паркинга, който 
е до общината. Колеги, това което влезе като предложение от г-жа 
Софрониева. .. Така. Има 44 таблета включени. В режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 3; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към гласуване на проекта за дневен ред да 

стане дневен ред на днешното заседание на Общински съвет – Варна с така 
направените допълнения към него, да придобие така цялостен вид за 
дневен ред на Тридесетото заседание. 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) – поставяне на паметна плоча, посветена на художника Янко 
Маринов Хаджитотев. 

(2) – именуване на улици, находящи се в с.о. „Ваялар“, с.о. 
„Траката“ и с.о. „Горна Трака“, гр. Варна. 

(3) – изменение на решение № 1347-2/28/12.02.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(4) – именуване на покрит плувен басейн в Плувен комплекс 
„Приморски“, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“. 

(5) – отпускане на финансови средства за реализиране на 
мероприятието „Варна и региона посрещат Италия“. 

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

относно: 
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на община Варна. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

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

граждани за лечение. 
(2) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) - освобождаване от длъжност на управител, избор на временно 

изпълняващ длъжността управител и вземане на решение за провеждане на 
конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
(3) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 

община Варна, Неонатологично и родилно отделение „СБАГАЛ проф. 
д-р Д. Стаматов – Варна“, Неонатологично и родилно отделение 
МБАЛ „Света Анна“ – Варна, МК „Майчин дом“, МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, 
Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация Лумос“- клон България за 
развитие и въвеждане на модел за превенция на изоставянето на деца 
от 0 до 3 години, които да подкрепя семействата на деца с риск от 
изоставяне. 



 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението 

на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на 

приходите и разходите на бюджета на община Варна за 2013 г.   
(2) – отпускане на финансови средства за закупуване на инверторен 

заваръчен апарат и обучение на оператори за нуждите на Военноморските 
сили. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна за 
финансиране на проект „Изграждане на битова канализация с.о. 
„Виница север“. 

(4) – допълнения на решения на Общински съвет – Варна № 1399-
5/29/12.03.2014 и № 1349-3, ХХVII от протокол № 28/12.02.2014 г. 

(5) – отпускане на финансови средства  на „Черно море прес“ 
ЕООД  за създаване на безплатно специализирано печатно издание за 
чуждестранни туристи с работно заглавие „Заповядайте във Варна”. 

(6) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море”  за  
създаване и реализиране на специализирана рубрика в сутрешен блок по 
ТВ „Черно море”. 

(7) – приемане на извършените инвестиционните разходи от 
„Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“.  

(8) – отпускане на финансови средства на вестник „Народно дело“ 
за медийно отразяване на културните събития на територията на град 
Варна във връзка със кандидатурата на Варна за Европейска столица на 
културата. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Правна 

комисия” относно: 
(1) – изменение на Наредба за принудително преместване на ППС 

с техническо средство „паяк” на територията на община Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Варна. 

(3) – изменение на Наредба за управление на правото на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества. 



(4) – изменение и допълнение на Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на община Варна. 

(5) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна. 

(6) – отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на 
концесии от Общински съвет – Варна и Наредба за прилагане на 
модели на публично частно партньорство в инфраструктурния сектор 
и в процеса на управление на комплексни проекти в обществена полза 
на община Варна. 

(7) – даване на съгласие кмета на община Варна да сключва 
договори за безвъзмездно поддържане на зелени площи на 
територията на община Варна. 

 
9. Упълномощаване на представителя на община Варна – Владимир 

Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” ООД, 
насрочено за 30.04.2014 г. 

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

стопанство” относно: 
(1) – отмяна на решение № 647-6/11/19.09.2012 г. и даване на 

съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД. 

(2) – отмяна на решение № 764-2/13/26.11.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център 3 - Варна" ЕООД.  

(3) – отмяна на решение № 739-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(4) – застраховане на застроени недвижими имоти-частна общинска 
собственост. 

(5) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост. 

(6) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 
имоти, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ 
№ 29.  

(7) – приемане на решение за безвъзмездно придобиване на част от 
имот – държавна собственост, във връзка с прилагане на улична регулация 
в жк „Бриз“, гр. Варна. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на МВР на 
автомобили общинска - собственост. 

(9) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОУ „Захари 



Стоянов“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“ бл. 67. 

(10) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Младост“. 

(11) – отмяна на решение № 1318-7/27/13.01.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ част 
от имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 
34, както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Административен съд – Варна, върху част от същия имот. 

(12) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 48. 

(13) – отмяна на решения № 803-7-1/14/19.12.2012 г. и № 803-7-
2/14/19.12.2012 г., изменение на „Годишна програма за 2014 г.“, вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Топола“ № 36. 

(14) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на части от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица община Варна. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община 
Варна. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Каменар община Варна. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. Георги 
Попов“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се 
в община Варна, с. Звездица. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 



„Галата“, ул. „Емона“ № 35. 
(22) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 

разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Младост”-ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а.   

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, с.о. „Пчелина“.   

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
на недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мечтание“. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Д-р Кирил Йорданов“ № 
39. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, с.о. „Манастирски 
рид“. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се гр. Варна, район „Аспарухово“, землище кв. 
„Галата“, с.о. „Ракитника“. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. „Добрева чешма“. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, землище 
кв. „Галата“, с.о. „Зеленика“. 

(31) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Продажба”. 

(32) – предоставяне на безвъзмездно право на управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“, върху имот публична – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно: 
(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни 

клубове, община Варна. 
(2) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на проявите 

по Програма „Спорт“ и Програма „Социален туризъм“ на община 
Варна. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации и неформални младежки групи по Програма „Младежки 
дейности“ на община Варна. 

 



12. 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. 

 
13. Избор на състав на работната група, създадена с решение № 

1401-6/29/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
 
14. 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 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.   

 
15. Упълномощаване на представителя на община Варна в 

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД да участва в заседанията на Общото събрание на 
съдружниците, насрочени за 13.05.2014 г. и 17.06.2014 г. 

 
16. Отчет и упълномощаване на представителя на акционера 

община Варна – общинския съветник Валентин Петров Станев, да участва 
в Общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„СПАРТАК”” АД. 

 
17.  Избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна. 
 
18. Промени в общата структура на общинската администрация на 

община Варна. 
 
19. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 

Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред … 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благомира Александрова „за“. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Там ще отбелязват, има служител от дирекция „Канцелария на 

Общински съвет“ .. Да. .. Колеги ... Момент, ще Ви дам думата. 
Преминаваме към първа точка от дневния ред, преди това г-жа Стойнова 
беше пожелала за едно мероприятие да вземе думата, да го обяви на 
микрофон, което е с благотворителна цел.  

 
Даниела СТОЙНОВА 
Искам само да ви кажа, че тук пред залата е подредена изложба на 

варненски фоторепортери в подкрепа на лечението на колегата Юнита 
Киркова, която страда от онкологично заболяване, така че изложбата е с 
благотворителна цел, снимките са отвън. Който има желание може да 
откупи една от снимките и да остави средствата в урна, която сме 
поставили отвън. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, нека по време на почивките или когато излизаме навънка да 

се разгледа изложбата. Наистина е хубаво да помогнем кой с каквото 
може.  

Така. 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 поиска думата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Луков, уважаеми колеги. За съжаление кмета го няма, но искам 

да говоря по два въпроса. Първият въпрос е по отношение на моето 
предложение за отделени средства в бюджета за проектиране на 
завършването на Аспарухов мост. Вчера министър Даниел Папазов 
представи проекта за новото пристанище, новият интермодален модел. В 
този модел, тъй като отговора на г-н Портних беше, че това ще се 
предвиди в тези 15 млн. лв., които са дадени за проектирането на това 
пристанище, вчера стана ясно, че не се проектира продължаване на, т.е. 
довършване на Аспаруховия мост от страна на гр. Варна. Предвижда се 
паралелен път на ул. „Девня“, при това от страна на морето, т.е. получават 
се три магистрали – път за пристанището, ж.п. линия и булевард „Девня“. 
Това прави моето предложение особено актуално, тъй като се създава 
конфликт на пътническо товарния превоз и преминаване, и аз предлагам 
администрацията да намери средства, за да може тази година моето 
предложение, което беше прието миналата година, когато се приемаше 
петгодишния план за развитие на Варна да бъде включен. Даже, ако този 
проект за продължаване на моста изисква повече средства би могло, след 
като ние имаме проект за такова развитие на Аспарухов мост, да 
кандидатстваме по някоя от тези програми. 

Втория момент, на който искам да ви обърна внимание – на предната 
сесия зададох въпрос по отношение на това, тези 290 млн. лв., които се 
декларира, че ще бъдат получени по оперативни програми, да бъдат 
разяснени за какви проекти става въпрос, кой е бенефициент, какви са 
сроковете за изпълнение. Имам отговора на г-н кмета, за което му 
благодаря, но какво установих – установих това, което и очаквах да 
установя. Предстои сега да приемем отчета за изпълнение на финансовия 
план за 2013 г., където също се декларира, че по оперативни програми са 
усвоени 269 млн. Какво прави впечатление? Прави впечатление, че едни и 
същи проекти се отчитат за две календарни години. Аз очаквам, че и до 
година по същия начин ще бъде отчетен още веднъж този „Интегриран 
градски транспорт“. Затова моето пожелание и моя призив към 
администрацията е, когато правят планиране или отчети точно да 
дефинират за дадената календарна година какви средства са предвидени и 



получени, ако се отчита изпълнението на бюджета, за да може гражданите 
да имат истинска информация за това. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, и аз Ви благодаря. Други колеги в точката? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател на Общински съвет, уважаеми господа и 

дами заместник – кметове. Преди да задам въпроса към кмета, който 
отсъства днес, но така или иначе очаквам да получа отговор. Искам да 
запозная колегите си и обществеността с един много голям проблем за 
Варна. Това е осъществяването на най-големия проект по европейските 
фондове, а именно проектът за „Интегриран градски транспорт“. През март 
месец по мое настояване искахме отчет от екипа, който осъществява този 
проект и от заместник – кмета - стана ясно това, че от 10 компонента, 
които са по този проект има изпълнен точно един и това е доставката на 
новите автобуси. Този проект трябва да бъде завършен юли месец 2015 г., 
най-така възможното удължаване – още три месеца до октомври 2015 г. 
Сега сме април, сами можете да си направите сметка как за две години до 
тука е изпълнен един компонент, от тук нататък ще изпълним девет. В 
цифри, няма да задавам въпроса, защото намерих отговора в сайта на 
Министерство на финансите. В цифри това означава следното – общ 
бюджет на проекта 114 438 000 и т.н. До момента са изплатени около 55 
млн., малко повече от 55 млн. Остават да се усвояват близо 59 млн. лв. 
Значи аз се изразих и на комисията по „Транспорт“ моите притеснения 
относно това, че проекта се бави и че според мен няма да може да бъде 
осъществен в срок. Притесненията ми също така са и от според мен, 
некомпетентното управление на този проект. Въпросът ми е следния – 
ръководителката на проекта отговаря ли на изискванията за тази позиция, 
тъй като, ако не ме лъже паметта, за тази позиция изискванията бяха да 
има минимум три години опит в аналогични или някакви европейски 
проекти. Така, ако отговорът е „да“, ако - с какъв проект се е занимавала 
тази госпожа, какъв й е опитът. Ако отговорът е „не“ – какви последствия 
ще има това, освен че е некомпетентно ръководството, какви ще бъдат 
последствията за този проект и за община Варна. И също така искам да 
отбележа, че по изказване на заместник – кмета, който отговоря за 
европейските проекти, според него – това изказване е в медия, това което 
не можем да свършим евентуално до октомври следващата година ще го 
прехвърлим в следващ период. Това няма как да стане г-н Младенов и Вие 
много добре го знаете. Не можем да го прехвърлим, а просто трябва да 
направим нов проект и да участваме отново. А само да ви кажа, че единия 
от тия компоненти това са близо 15 км. биарти коридори. Тези коридори, 
нали вие си представете 15 км. да изградим едно трасе, още няма обявена 



обществена поръчка. Значи тя като се обяви тая поръчка има по закон 
около пет месеца да мине процедурата, след това ако се обжалва 
евентуално нали, защото най-вероятно ще се обжалва, тъй като до сега 
няма обявена обществена поръчка по този проект, която да не е обжалвана 
или да не е спряна от КЗК. Така че за мен това са много важни въпроси, 
които по една или друга степен се неглижират, но колкото и да го отлагаме 
2015 г. е следващата. Така или иначе ще дойде ред да си отговаряме на тия 
въпроси. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да Ви помоля малко по, защото съгласно чл. 57 от правилника не 

повече от пет минути. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, приключвам г-н Луков. Приключвам. Извинявам се, но това беше 

важно да го споделя и надявам се, че г-н Портних ще ми отговори писмено 
на въпроса, след като отсъства. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров поиска думата. След това беше г-н Атанасов и след 

това г-жа Парушева. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Уважаеми колеги, имам три въпроса към кмета. Първият ми въпрос е 

относно „Паркинги и гаражи, синя зона“ на какво основание и по чий 
закон след осем часа вечерта не се дават колите на собствениците, а ги 
карат да изчакат цяла вечер. Ако е човекът от друг град го задължават да 
пренощува във Варна. И по същия начин питам по чий закон 
принудително взимат колите, след като са нарушили знак. Значи в закона 
ясно и точно се пише кога се взима и репатрира автомобил. Това ми е 
първия въпрос. 

Вторият ми въпрос е относно ДКЦ „Чайка“. Значи ДКЦ „Чайка“ 
територията, която е общинска се плаща данък и от общината, и от 
дружеството. Кой е позволил такова, не знам, да се плащат от две места 
данък, един и същ данък. 

И третият ми въпрос е какво стана с „надграждането“ на ОП 
„АСРУД“. Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов беше поискал думата. И след това г-жа 

Парушева. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа заместник – 

кметове, уважаеми колеги. Изказването ми е свързано с Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани и 
настаняване в общински жилища. Въпросът ми е дали тези, които обитават 
жилищата, има ли направено такова обследване, отговарят на изискванията 
на наредбата. Този въпрос е породен от един сигнал, който пристигна до 
мене, в който са посочени две лица. Тъй като той е пристигнал до мене и с 
документи аз ще посоча имената на двете лица, които обитават жилища и 
не отговарят на наредбата в частта си на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 5. Първото 
лице, за което бях информиран това е Иво Кирилов Филипов. Тъй като по 
наредбата той не трябва да притежава, както той и неговата съпруга 
имущество, по какъв начин и как той обитава общинско жилище, при 
положение, че по справките които аз съм си направил и той и съпругата му 
притежават недвижими имоти. Второто лице, за което съм сезиран е 
лицето Петър Петров Пасев. Като лицето притежава освен имоти във 
Варна и в Русе, същото на 27.06.2010 г. изповядало сделка по продажба на 
недвижим имот, т.е. не е спазено изискването по наредбата в т. 5. Въпросът 
ми е свързан и с това, при положение че община Варна има проблеми с 
настаняването на някои от заместник – кметовете, защо има настанени 
хора, които не отговарят на наредбата. И пак повтарям, искам да се 
направи на фонд „Резервен“ и фонд „Ведомствен“ едно обследване дали 
тези, които обитават жилищата отговарят на изискванията на наредбата. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Съжалявам, че не съм го подготвила писмено, всъщност 

предложението ми е по-скоро коментар за общински дружества и за 
всички, които по някакъв начин са на пряко управление към общински 
съвет. Моето предложение е абсолютно всички служебни телефони, без 
значение дали те представляват стационарни или мобилни такива, да бъдат 
общодостъпни и известни. Запознах ви със сблъсъкът ми с общинско 
дружество „Обреди“ и невъзможността ми, при вариант че съм се 
представила, да получа мобилен телефон на управител, който всъщност е 
служебен. Затова моето предложение е за абсолютно всички общински 
дружества телефоните да са публични. В края на краищата ангажиментът и 



работата на тези хора е да осъществяват услугите, които те правят и всеки 
един гражданин, когато има необходимост да може да се свърже с тях.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Това ще го проверя. Г-н Атанасов, допълнение. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Едно допълнение искам да направя. Благодаря на г-н Пейчев и на 

администрацията, предния път зададох въпрос и входирах писмено искане, 
на което беше отговорено точно, акуратно и във време. Благодаря за това. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Други … Г-н Тодоров.  
 
Миглен ТОДОРОВ  
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, уважаеми заместник – 

кметове и кметове на райони, уважаеми гости. Съжалявам, че г-н Портних 
го няма, за да благодаря лично, но ще го направя чрез колегите, за 
отговорите на поставените от група „Граждански експертен център“ 
въпроси на предходната сесия на Общински съвет. Поздравявам го за това, 
че за първи път получаваме в срок, така както е по правилник, отговор на 
въпросите си. Очаквах да бъде отговорено и устно пред вас, но това може 
би ще използвам възможността по-скоро да го направя аз. Съвсем накратко 
питането ни касаеше процедурите по одобряване на подробни 
устройствени планове. Изготвена е справка, изготвени са отговори, 
анализи. От отговора успях да разбера, че има действително забавяне в 
процедурите по одобряване, но се работи по оптимизиране на процесите. 
Това, което аз успях да направя като сметка е, че от общо описаните 
заявления по 25 % от тях, които са около 555 броя, няма произнасяне. Т.е. 
по 25 % от подадените искания не е приключило в срок 
административното производство. Не са посочени мерките, които 
администрацията ще вземе, но се надявам, когато ги внедри да ни уведоми 
отново.  

По втория въпрос, свързан с незаконосъобразната заповед на 
предходното ръководство на община Варна, а именно касаеща служебните 
бележки, уважаемия г-н Портних и неговата администрация са възприели 
нашето виждане – същата вече е отменена.  

Група „Граждански експертен център“ има шест въпроса към кмета, 
които ще зададе обаче писмено поради неговото отсъствие. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, други питания в точката?  
 



Кадрия МЕХМЕД 
Добър ден, инж. Кадрия Мехмед. Уважаеми дами и господа, 

уважаеми г-н председател. В отсъствието на кмета ние ще се обърнем към 
кмета, той ще си прочете протокола и ще му предадат.  

Уважаеми г-н Портних, в качеството Ви на кмет на община Варна 
сте публична личност и длъжностно лице, което е под постоянното 
наблюдение както от Вашите опоненти, така и от страна на гражданите. До 
настоящия момент може да се отчете, че неведнъж сте приемали и 
предприемали управленчески решение по повод на сигнали на граждани и 
граждански сдружения, и в защита на природата и правдата. С настоящето 
питане искаме да засегнем два въпроса и две теми. Първата – със запитване 
от 10.01.2014 г. от отворения обществен съвет сме поставили въпроси 
относно масово изсичане на дървета в парка около паметника на Българо – 
съветската дружба. Тъй като не сме получили отговори ги поставяме 
отново на дневен ред. Ще допуснете ли, уважаеми г-н кмет, застрояване в 
парцел 168, където са изсечени дървета от парка около паметника на 
Българо – съветската дружба? 

И вторият въпрос – ще предвидите ли действия за отмяна на ПУП, с 
който е допуснато застрояване на парка от страна на бул. „Васил Левски“? 

И втората тема, която искаме да засегнем е – тъй като в община 
Варна има тенденция да се случват най-невероятните събития свързани с 
черноморското крайбрежие и плажните ивици, а именно едно такова 
събитие е, че най-северната част на плаж „Кабакум – север“ освен, че бе 
окупирано от незаконно строителство вече община Варна е собственик на 
първата в държавата или на първия в държавата публично – общински 
плаж. Което колкото и невероятно са звучи, вече е факт. Плажната ивица 
според кадастралните карти и СГКК – Варна от ресторант „БМ“ до хотел 
„Журналист“ е публична – общинска собственост – пясъци. Точен цитата. 
Като към момента там се мъчи да се узакони земята, а именно част от 
пясъците, за да се предаде на сградата, която по наше мнение е била 
преместваемо съоръжение преди това. Т.е. пясъците са изкарани от 
държавната собственост, направено е така, че да станат публична – 
общинска собственост, като явно предстои да станат частна собственост. 
Тъй като Вие, като кмет до сега положихте не малко усилия да бъде 
запазено българското Черноморие, пясъците и парковите зони около него, 
първият ни въпрос е – ще допуснете ли пясъчната ивица или пясъците да 
преминат в частна собственост? И вторият въпрос – след като Ви е 
известно, че скандалното разрешение за строеж № 117/31.05.2007 г. за 
незаконния строеж на „Кабакум“ съгласно оригиналът на самото 
разрешение, който се съхранява безсрочно в архивът на община Варна, не 
е влязло в сила, като оригиналът който се съхранява в архивът е различен 
от копието, което е предоставено от строящите и тъй като не е 
удостоверена съгласно оригиналът, който се намира пак повтарям, в 



архивът на общината със заверка кога е влязло в сила, по същото не може 
да се строи и въпросът ни е следният – кога и как ще се събори незаконния 
строеж? 

Благодаря ви. Спорна работа на общинските съветници. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. И последно имаше подадено заявление. 
 
Ивайло ВАСИЛЕВ 
Здравейте, Ивайло Василев – „Обединени варненци за Варна“. Имам 

въпрос към целия Общински съвет, но тъй като е колективен орган и няма 
как да ми даде колективен отговор на въпроса, а и колективността нали 
предполага малко и обща отговорност. Аз ще задам своя въпрос на г-н 
Аврам Тодоров, тъй като той беше човекът, който първи повдигна искане 
за увеличаване на възнагражденията на общинските съветници … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Много си се объркал. 
 
Ивайло ВАСИЛЕВ 
Добре, без значение кой е. Въпросът ми е – ще си довършите ли 

мандата при условията, при които го започнахте или ще демонстрирате 
поставяне на личния интерес над гражданския и моралния, който поехте, 
като дадохте сумата, която преди малко чухме.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Понеже и времето Ви изтече за задаване на въпроса. 

… Засичам времето. Съгласно чл. 57 от нашия правилник имаме право по 
пет минути да говорим. .. Е ми нямам пясъчен часовник, имам … Не, не, 
не. Грешка. Извинявайте. .. Ами преди Вас беше. Ще ви помоля по-кратко, 
че ни чака така или иначе дълга сесия. Заповядайте. 

 
Венцислав СТОЙКОВ 
Венцислав Стойков за протокола. Имам следното питане към 

общинския съвет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Значи вижте, дайте да се разберем така – точката в момента, по която 

ние заседаваме е питания към кмета. Ако имате питания към общинския 
съвет, друг е реда просто. 

 
Венцислав СТОЙКОВ 
Добре.  



Иван ЛУКОВ 
Г-жа Атанасова. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Отново добър ден на всички. Маргарита Атанасова. Уважаеми дами 

и господа съветници, уважаеми граждани, уважаеми господа кметове и 
уважаеми г-н Луков. Тъй като г-н Портних отсъства в момента, подавали 
сме и към него сме подали едно запитване, и към вас искаме. По данни на 
различни граждани ни бе подаден сигнал, че единствените кални бани в 
град Варна, които съществуват и които са известни не само в нашата 
страна, а и извън страната ни – в момента са затворени. Персоналът е 
освободен, калните бани са прехвърлени на някакви неизвестни лица, за 
които не знаем како става, машините са изнесени и се оказва, че няма да 
има кални бани. Единственото, което искаме в момента да ви обясним, че 
64 сигнала до тука са предадени в следствие на което това ни дава правото 
да започнем една подписка и да попитаме кой все пак стигна до там да ги 
разрушава, тъй като имаме толкова много болни хора. Те са над 1200 
регистрирани, които ползват калните бани. В случая става въпрос за това, 
че са освободени и персоналът, който също не може да каже какво става, 
машините са изкарани, а ние искаме калните бани на Варна да 
съществуват, тъй като те се различават от поморийските. Едните са със 
специална луга, а тука са със специална кал, която се употребява. Хората 
се нуждаят от това лечение. Молим да бъде оповестено кой все пак 
извърши тази сделка. Това е запитване и към кмета, но и към всички вас, 
ще го получите в писмен вид. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Славов поиска думата, общински съветник. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми господа заместник – кметове, уважаеми колеги. От група 

граждани от местността „Абатко“, което е непосредствено до „Св. Св. 
Константин и Елена“ има единствена улица, които фактическа са подали 
повече от една година жалби за три проблема. Единият проблем е 
разрешен със сметоизвозването, само че им е необходим поне още един, 
как да го кажа, там за смет и евентуално ако има за разделно 
сметоизвозване, имат предвид за стъкла, така, така. Ако могат да бъдат 
поставени. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е – има над пет – шест 
страхотни дупки, които там става един голям ужас. Молбата им е много 
елементарна, дори с това което от асфалта някъде се изхвърлят, ако може с 
тях да се запълни. И третият им проблем – няма осветление. Молбата е от 
тяхно име, кмета да вземе някакви отношения. Благодаря ви. 

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги .. Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Тъй като не получих отговор от г-н кмета, може би някой от зам. – 

кметовете да отговори. На какво основание стоят палатките, които 
унищожават тревната площ пред община Варна и камарата с камъни кога 
ще бъде изметена от там, тъй като тя вече нищо не символизира. 
Протестите бяха насочени срещу кмета Крил Йорданов, който беше избор 
на ГЕРБ и той е избор на председателя на ГЕРБ. Може би тези символи 
символизират как всъщност не трябва да се взимат грешни решения. Но 
нека да ми отговорят, тъй като вече стана втора година нещо неприсъщо 
пред община Варна стои, което нищо вече не иска да каже.                           

              
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Така. .. Е ми, като гледам нямаме други желаещи, които да 

вземат отношение в точката „Питания и отговори на питания“. Тъй като и 
кмета на община Варна в момента .. Моля? … Тъй като, пак казвам, кметът 
на община Варна е в командировка, до колкото аз знам. Може би е 
упълномощил някой от заместниците да даде отговор. 

 
Николай НЕДКОВ 
……….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Гласуван е дневния ред, г-н Недков.    
 
Николай НЕДКОВ 
……….. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
……….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Има ли … Така, дайте да не влизаме в полемика на кого е 

задължение. Всички знаем на кого е задължение опазването на 
обществения ред и сигурността. .. Е ми аз не знам защо го повдигаме? Аз 
не съм го повдигнал. .. Има ли упълномощен от заместник – кметовете? Г-
н Пейчев, извинявайте, не Ви видях. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Понеже г-н Портних се намира в 



командировка, има срещи в Министерски съвет, които са планирани по 
предложение на Министерски съвет и затова се наложи спешно да пътува 
за София, и това е причина за неговото отсъствие. Утре г-н Портних ще 
бъде тук, така че ако е необходимо утре също може да се обърнете към 
него. Благодаря на всички общински съветници и граждани, които 
зададоха въпроси към г-н Портних. Въпросите наистина бяха 
изключително разнообразни и свързани с проблемите и развитието на град 
Варна, за което ви благодаря. На всички въпроси г-н Портних ще отговори 
писмено. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря.  
Поради изчерпване на точката, преминаваме към втора точка от 

дневния ред.     
 

  



II. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
 

(1) – поставяне на паметна плоча, посветена на художника Янко 
Маринов Хаджитотев. 

(2) – именуване на улици, находящи се в с.о. „Ваялар“, с.о. 
„Траката“ и с.о. „Горна Трака“, гр. Варна. 

(3) – изменение на решение № 1347-2/28/12.02.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(4) – именуване на покрит плувен басейн в Плувен комплекс 
„Приморски“, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“. 

(5) – отпускане на финансови средства за реализиране на 
мероприятието „Варна и региона посрещат Италия“. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Дава м думата на председателя на комисията, г-жа Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги, така на вашето внимание ще предложа няколко 

проекта за решение за Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна 
от постоянната комисия „Култура и духовно развитие“. Едно: 

    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1407-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, във връзка с  чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за 
поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на община Варна и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14007306ВН/27.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде поставена паметна плоча, посветена на Янко Маринов 
Хаджитотев, на фасадата на ул. „Русе“ № 5, със следния текст:  

„В тази сграда се намира ателието на големия български 
художник Янко Маринов Хаджитотев /1907 – 2001/, основател и 
директор на варненската Художествена галерия, един от основателите 
на варненската група на СБХ и неин пръв творчески секретар“.   



 Средствата за изработката, монтажа на плочата да бъдат осигурени 
от бюджета на община Варна за 2014 г. на дирекция „Култура и духовно 
развитие”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Колеги, няма мнения и 

съображения в момента. Точката достатъчно дълго е разисквана 
предполагам в комисията по „Култура и духовно развитие“, така че в 
режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Две: 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на кмета на район „Приморски” с № АГУП14000088ПР-
001ВН/15.01.2014 г., Общински съвет – Варна именува улици находящи се 
в с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“, гр. Варна, описани 
подробно в приложение към настоящото решение. 

Това е по приложението. 
2.1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава при необходимост от служебна бележка за 
удостоверяване на идентичност на улици, местности и номера, същата да 
бъде издавана безплатно от район „Приморски“, община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, на 17.03. тази година е постъпила една подписка в 

общината, с която живущите, всички живущи подчертавам, на ул. 36, 
местност Евксиноград, желаят да променят името на улицата от номер на 
името на инж. Йордан Минков – дългогодишен директор на областна 
дирекция по горите във Варна, заслужил …. /н.р./ и спасител на природен 
парк „Златни пясъци“. Приложи ли са очерк с неговата биография. По една 
или друга причина е било изпуснато за гледане в комисията по „Култура“. 
Коментирахме го с г-жа Димова, тя подкрепя предложението. 

 
Даниела ДИМОВА 
Да. 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че предлагам така или иначе това е в деловодството на 

общинския съвет, тяхната молба с очерка, с подписката, предлагам да бъде 
включена и ул. 36 в Евксиноград, която да се преименува на ул. „Инж. 
Йордан Минков“.  

 
Даниела ДИМОВА 
Йордан? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Минков.  
 
Даниела ДИМОВА 
Минков. Да, става въпрос за преименуване, тъй като другите, които 

са описани в приложение улици – те се именуват. Значи ще имаме 
именуване по съответното приложение и едно преименуване.  

 
Иван ЛУКОВ 
Точно така, но става въпрос за … В една и съща местност са с 

предложението, което се изчита в момента.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така. И за да доуточня … 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е важно, за да може в решението да го вкараме. Става въпрос за 

улица, която е в същата местност … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Местност Евксиноград … 
 
Иван ЛУКОВ 
… която в момента се чете. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И за протокола само да добавя и за да доуточня – няма разлика по 

смисъла на закона между именуване и преименуване. Така че в случай … 
 
Даниела ДИМОВА 
Това е за информация на съветниците. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Става дума за формално преименуване от номер.  



Иван ЛУКОВ 
Така. Други мнения съображения, колеги? Няма. В режим на 

гласуване.    
 
1408-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на кмета на район „Приморски” с № 
АГУП14000088ПР-001ВН/15.01.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

- преименува улица „Тридесет и шеста“, находяща се в гр. Варна, 
местност Евксиноград“, на “инж. Йордан Минков“.   

 - именува улици, находящи се в со „Ваялар“, со „Траката“ и со 
„Горна Трака“, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1 към 
настоящото решение. 

1408-2-1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава при необходимост от служебна бележка 
за удостоверяване на идентичност на улици, местности и номера, същата 
да бъде издавана безплатно от район „Приморски“, община Варна. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Предложение три: 
 
1409-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 5 от 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1347-2/28/12.02.2014 г. по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“ за състава на 
Експертния съвет, както следва:   

 Вместо: Ламбрин Димчев Сотиров – председател на Обществения 
съвет по култура или избран член от състава на Обществения съвет; 

Десислава Валентинова Георгиева – вр. и. д. директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие”; 

Да се чете: 
Борислав Николов  Дряновски – член на Обществения съвет по 

култура; 
Антония Йовчева Пенева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие”. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 



Даниела ДИМОВА 
Предложение четири: 
 
1410-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007576ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна именува покрит 
плувен басейн в плувен комплекс „Приморски“, находящ се в гр. Варна, 
район „Приморски“, с наименованието покрит плувен басейн „Д-р 
Любен Лазаров“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
И последното предложение от постоянната комисия, пет: 
 
1411-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на „Медия 
Крос“ ООД в размер на 58 000 лв. без ДДС за реализиране на 
мероприятието „Варна и региона посрещат Италия“. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., “Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, точка трета.  
 

  



III. 
 

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

“Транспорт” относно: 
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на община Варна. 
 

Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Алексиев, председател на постоянна комисия 

„Транспорт“.  
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник – 

кметове. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 от Закона 

за автомобилните превози, Общински съвет – Варна, определя максимални 
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 
съответната тарифа, валидна на територията на община Варна – дневна 
тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа  3.00 лв. на км. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Понеже не съм в компетенция по 

тази материя, но все пак имаше, няколко пъти се обсъждаха на различни 
комисии и форуми, въпросът за регистрацията на таксиметровите фирми и 
автомобилите, които изпълняват таксиметрови превози на територията на 
община Варна. В тази връзка беше възникнало едно предложение, не го 
виждам тука – за задължителна регистрация на фирмите и автомобилите, 
които извършват лек таксиметров или друг таксиметров превоз на 
територията на община Варна да е в община Варна. Защото тези, които се 
занимават с туризъм, като мене, са наясно нали, на мен ми прави 
впечатление какви фирми наемам когато стане въпрос, които имат 
разрешение за издаване на таксиметрови превози. Така че моля 
председателя на комисията този въпрос да бъде разгледан, включен и 
решен на комисия, за да влезе в сесия. На сесия един – два пъти сме го 
обсъждали предходни години. Благодаря.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. … Може ли да е на микрофон, за да може да влезе в 

протокола.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Казах, че правим  промяна в правилника. Сегашното предложение за 

2 лв. и за 3 лв., а колко беше написано в момента в правилника? 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Същото беше и за миналата година. Това е по Закона за 

автомобилните превози, ежегодно се гласува на Общински съвет. Това е 
максимално пределна цена. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Не, това го разбрах. Понеже и аз помня, че беше 2 лв. и 3 лв., и не ми 

беше ясно защо го гласуваме. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Същото е, няма промяна. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Разбрах мотивацията, че всяка година трябва да се гласува. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Да. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
По закон трябва да се гласува всяка година.  
 
Янко СТАНЕВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Въпросът ми е следния – до колкото знам отговарящите 

разрешителни от община Варна заедно с разрешителните от ДАИ 
кореспондират. Т.е. ако има 1500 издадени те кореспондират с тези, които 
са в община Варна. Бихте ли си направили труда да помолите за една 



справка колко от тези са регистрирани и плащат данъци в данъчното. Т.е. в 
НАП. Просто за справка. Не е Ваше задължение, но е нещо свързано с 
транспорта.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения колеги, към точката. Няма. В режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1412-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 

от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна, определя 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег по съответната тарифа, валидна на територията на община Варна – 
дневна тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа  3.00 лв. на км. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към следваща точка четвърта от дневния ред. 
 
 
 

  



IV. 
 

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

“Здравеопазване” относно: 
 

(1) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(2) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(3) - освобождаване от длъжност на управител, избор на временно 
изпълняващ длъжността управител и вземане на решение за провеждане на 
конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД. 

 
Докл.: Лидия Петкова – Председател на  

ПК “Здравеопазване” 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Лидия Петкова, председател на постоянна 

комисия „Здравеопазване“. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. Г-н председател, уважаеми колеги. Точка първа: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1413-4.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение № 1 към настоящото решение. 

 
48 – те са пред вас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 



Лидия ПЕТКОВА 
Точка втора: 
 
1414-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
№ 2 към настоящото решение. 

 
Приложението е пред вас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Продължаваме. 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл. 22, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с уведомление рег. № Д13000335ВН-
001ВН/14.02.2014 г. от управителят на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, 
Общински съвет – Варна: 

3-1. Прекратява договора за възлагане управлението на ЕООД с 
общинско участие „Специализирана болница за активно лечение на 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, сключен с д-р 
Станимир Киряков, считано от датата на неговото заличаване в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията.  

3-2. Избира доц. д-р Христо Александров Ганчев за временно 
изпълняващ длъжността управител на лечебно заведение „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за 
срок до назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на 
Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от сключване на 
договора за възлагане на управлението. 

Г-н председател, ако разрешите един коментар. Договора за 
възлагане на управлението, извинете. Един коментар, ако разрешите.  



Колеги знаете, че проблемът с тубдиспансера не го разглеждаме от 
днес, от вчера и с големи усилия успяхме да убедим доц. Ганчев да поеме 
управлението до провеждане на конкурса. Това е негово изрично 
настояване, едно. И второ – община Варна да изпълни задълженията си, 
които е поела на предходни сесии и са гласувани средства в бюджет 2013 г. 
Така че при това условие в комисията единодушно бе прието това 
предложение. 

  
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. .. На микрофон г-н Начков, ако обичате. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Една корекция в решението искам да предложа, тъй като може да се 

създаде проблеми по регистрацията на Ганчев. Такъв термин „временен 
управител“ няма. Или е управител или не е, защото в продължението на 
решението вече е оформено до кога ще бъде той такъв. Затова предлагам 
да отпадне думата „временен“. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Това вече ще кажат юристите – аз не бих могла да го коментирам. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Управител с някакъв срок, а временен … /н.р./ 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Срокът е фиксиран – 90 дена. .. Да няма „временен“, разбрах. Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. да отпадне в решението, в подточка втора в решението, да 

отпадне „за временно изпълняващ“ .. Думата „временно“ да отпадне.  
 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Правилно ли чух, че става въпрос за поети задължения от община 

Варна за бюджет 2013 г.? 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Да.  



Владимир ТОНЕВ 
Възможно ли е да изпълняваме 2014 г. поети задължения към 

бюджет 2013 г., ако те не са включени в бюджета на община Варна за 2014 
г.? 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Не са включени в бюджет 2014 г., но бяха гласувани за бюджет 2013 

г. Уточнявам. 
 
Владимир ТОНЕВ 
2013 г. бюджетът приключи … 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Зная. 
 
Владимир ТОНЕВ 
… приехме отчета за изпълнението на бюджета … 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Зная. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не виждам как да ги изпълним тия задължения, ако не направим 

промяна в актуализацията на бюджет 2014 г.  
 
Лидия ПЕТКОВА 
Да. Тука сте абсолютно прав. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Просто би следвало това предложение да си отиде към комисията по 

„Финанси и бюджет“, да разгледаме дали ще препотвърдим това или не, и 
евентуално за второто полугодие да го включим. Няма как да сключим 
договор за въпросния управител за 90 дена и да ангажираме съвета с 
неговото условие, че ще му преведем средствата гласувани през 2013 г. 
Според мен такъв запис би бил подвеждащ и некоректен спрямо 
управителя. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Абсолютно сте прав. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ако държите това да остане, въпреки силната ми симпатия, че този е 

управителят, който временно трябва да поеме – ще бъда принуден да 



гласувам „въздържал се“, заради невъзможност да изпълним това решение. 
Благодаря. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Аз това го направих като коментар. То не е включено в решението, г-

н Тонев. 
 
Иван ЛУКОВ 
То не е включено в решението. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
В решението не е включено.   
 
Владимир ТОНЕВ 
Това е само като добро пожелание, че той го иска. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Да. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре, благодаря Ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, че г-н Пейчев иска думата. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Само по отношение на ангажимента на община Варна. Още 
преди месец това, което .. Не преди месец, може би преди повече, не мога 
да си спомня точно, ако трябва ще ви извадя справка – това, което е 
трябвало да преведем като средства е преведено много отдавна. Така че не 
знам какви други ангажименти имаме. Бюджет 2013 г. приключи и понеже 
приключваше бюджета, ние сме си изпълнили на 100 % ангажиментите, 
които са гласувани в Общински съвет. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Аз няма да влизам в полемика, не стоят точно така нещата. Но не 

влизам в полемика. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Колеги, интересуваме каква ще е съдбата на тубдиспансера и каква е 

стратегията на община Варна спрямо това лечебно заведение. Защото така 
или иначе сега управител можем да назначим, но ако нямаме някаква 
стратегия за развитие на това лечебно заведение и ако ние не можем да 
помогнем, докато държавата направи това добро, има голяма опасност това 
лечебно заведение да фалира при новия управител, който с една дума – да 
го изгорим човека там. Така че искам да знам има ли стратегия община 
Варна към това лечебно заведение. Как ще се развива, как ще се субсидира, 
от общината колко пари могат да се заделят евентуално, от държавата 
какво – ясна визия. Защото човека, като дойде като управител, той ще иска 
да знае какво управлява. Благодаря. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Аз като председател на комисията мога да декларирам, че такава 

стратегия в комисия по „Здравеопазване“ не е обсъждана. И г-н Шиваров, 
Вие сте абсолютно прав, че ние може би формално сега ще гласуваме един 
управител – дали временно или не временно, за думата не се хващам, 
който ако не бъде подпомогнато здравното заведение в следващите 
няколко месеца ние отново ще изпаднем в ситуация за закриване на 
лечебното заведение.   

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Преди две години внесохме предложение от нашата група за 

решаване на проблема – 2011 г., ноември месец. То съдържаше две 
основни неща – едното беше чрез осигуряване на държавна субсидия по 
начина, по който закона предвижда това. А второто беше, ако това не се 
случва, да преминем към ликвидация. Другото означава, че без да взимаме 
решение, периодично трябва да субсидираме тубдиспансера. И ние това 
правим в нарушение на абсолютно всички норми по Закона за публичните 
финанси. Разбирате ли какво правим ние дори в момента, днеска? Слагаме 
един управител – в това време текат заплати и други разходи. Тези разходи 
текат независимо от това дали има управител или не, защото има 
изпълняващ длъжността сигурно в момента. Те са с някаква величина, те се 
натрупват. Общината от време на време поема ангажимент да изплати една 
част от тия разходи, но тя не може да ги изплати всичките, тъй като 
бюджетирането е сложно. Все пак, ако не сме ние никой няма да я 



издържа. Просто ще напуснат всички хора и ще се само фалира. Затова аз 
смятам, че – аз уважавам безкрайно доц. Ганчев и той ми прилича на един 
самурай в момента нали. Който отива на едно място и единствената му 
надежда е това, че там е временно. Нали това е надеждата му. А нашата 
надежда е, че ще се случи някое чудо. За мен общинския съвет трябва да 
гласува какво решение иска, има той за тубдиспансера. Независимо от това 
дали решението е в посока фалит, в посока субсидия или в посока 
споразумение с държавата за оформяне на разходната част. Това е 
положението. Всички други неща са така хипотетични нали. Още нещо ще 
ви кажа – не бива да се заблуждаваме, че качеството на услугата, която се 
извършва там при това състояние на нещата е на високо ниво. Просто няма 
друго, няма никъде друг такъв диспансер, който да прави. Не бива да се 
заблуждаваме, че се извършват всички профилактични мероприятия и 
други предвидени в закона мероприятия, с които наистина 
здравеопазването в тази посока се работи системно. Напротив. Ние и там 
продължаваме да спъваме, не говоря за съдбата на хората, които са 
свързани там. Ние тях вече ги убиваме. Затова смятам, че днеска с избора 
на временно изпълняващ и с конкурса, не може да правим конкурс без да 
има решение на големия въпрос. Предлагам да вземем решение на 
следващата сесия администрацията да даде своето становище, ние да 
дадем нашето становище, каквото и да е то, но да е взето. Вече ме боли две 
години. Ако тогава бяхме приели решението и Министъра на 
здравеопазването беше съгласен - тогава по политически причини някой в 
последния момент реши, отмени гласуването в комисията по 
„Здравеопазване“. Сега по политически причини да си реши въпроса този 
някой. Благодаря за вниманието. Ако г-н председател, няма достатъчно 
енергия във варненския Общински съвет или в общинската 
администрация, нека да станем и да си кажем – този въпрос не можем да го 
решим, господа, фалираме и ликвидираме това търговско дружество, което 
обаче е и лечебно. Това е по-мъдра позиция, защото никой няма да остави, 
обществото няма да позволи да има вакуум в тази посока. Никой няма да 
позволи. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само, да разбирам, че предлагате тази точка да я отложим за 

следваща … 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, не. Аз не предлагам .. Вижте, тази точка е мъртвородена 

точка. Конкурс ще правим .. Кой е тоз лудия дет – аз примерно ще 
кандидатствам за управител на заведение, в което знам какви дългове има 
и в което нямам перспектива. Така ли е доц. Петкова? 

 



Лидия ПЕТКОВА 
Така е. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ми това е колега, който просто го боли за болните или за персонала, 

или който сме накарали – в случая както е при нас. Всеки друг по-наивен 
ако е, ще казва те ще ми дадат субсидия от общината, ако е по-малко 
наивен ще казва – а бе нещо все ще се случи, не може да го оставят да 
фалира, ако е истински реалист, като нас, като мен 24 г. съм участвал в 
тази зала, ще каже – по-хубаво ужасна смърт, отколкото ужас без край. 
Затова не предлагам да отпадне, нека да си гласуваме тия неща. Но 
предлагам да гласуваме дословно предложение – в рамките на 30 дена 
Общински съвет – Варна да разгледа и реши въпросът с бъдещето на 
пневмо-фтизиатричния диспансер. Как да го реши? Той има три решения – 
даваме пари, искаме съдействие от държавата за финансиране и го 
ликвидираме, третото. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н Станев, аз съм абсолютно съгласна с това, което казвате и поради 

тази причина аз си разреших и този коментар, който направих. Затова даже 
аз съм по-склонна да предложа, въпреки че звучи парадоксално 
председателя на здравната комисия да го предложи, аз съм по-склонна да 
предложа да отложим гласуването на тази точка, защото дали ще дадем 30 
дена на общинска администрация и на Общински съвет да реши този 
въпрос или няма да дадем, ние вече три години не можем да го решим този 
въпрос. Така че аз предлагам да отложим точката, докато се стигне до 
решение, което е обективно.  

 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Аз съм … 
 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н Станев … Г-н Станев, аз съм запозната. Няма такъв доктор за 

съжаление. Така че държа да отложим точката, г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Тази, която преди … 



Лидия ПЕТКОВА 
Точката за обявяване на конкурс. Само че стои въпросът, нека да 

кажат юристите – ние освобождаваме настоящия управител … Т.е. не би 
трябвало да го освободим. .. Той е тук и държи твърдо да бъде освободен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Киряков. 
 
Станимир КИРЯКОВ 
Д-р Киряков, настоящ управител все още. Уважаеми общински 

съветници, уважаеми г-н председател, уважаеми заместник – кметове. 
Държа да заявя следното – закона за лечебните заведения е поставено 
ултимативно срок не повече от три месеца, след като е депозирана молба 
за освобождаване тя да бъде удовлетворена. Т.е. дори и този тримесечен 
срок изтича на 17-ти май. От там нататък аз имам правата си и ще отида да 
се отпиша самостоятелно. Т.е. лечебното заведение ще остане без 
управител. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Не, не може да си оттегли молбата д-р Киряков. Той е твърдо решен 

да не я оттегля. … Добре. .. Ми тогава предлагаме на гласуване. 
 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Г-н Станев е прав. Аз се запознах със случая и до колкото вече 

разбрах, наистина е належащо тази болница да си остане, защото тя е 
единствената за североизточна България. Някои хора тука даже не знаеха, 
че туберкулозата е силно инфекциозно заболяване. И по този начин аз не 
мога да си обясня как можем да лишим варненци от такова лечение. И да 
не можем да вземем решение. Как да не можем да вземем решение? 
Можем да вземем решение – как да не можем. Може някакви дружества да 
губят милиони, а тука за едни 300 хил. лв. да не може да спасим едно 
лечебно заведение. Няма как да стане туй нещо.                 

 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
 



Марио ШИВАРОВ 
Значи, аз предлагам да вземем решение общинската администрация в 

срок от един месец да даде някаква оздравителна програма или нещо да 
направи, как да спасим това .. Държавата също ще се намеси. Значи, 
работи се по този въпрос. Но не може така с лека ръка – хоп, айде да го 
ликвидираме. То да не е охранителна фирма да я закрием. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Шиваров, разбрах Ви много добре. Сега. Формираха се 

две мнения – г-жа Петкова, поддържате ли си мнението? 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Оттеглям си предложението. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оттегляте го. Тогава трябва да гласувате това, което Вие изчетохте, 

като допълнение трябва да гласуваме и предложението на г-н Станев в 
срок от 30 дни … 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Администрацията и общинския съвет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, без общинския съвет. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Администрацията би трябвало да е. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това, което го коментираме в момента – гласуваме това, което е 

изчетено, понеже доц. Петкова си оттегли предложението за оттегляне на 
точката. Т.е. тя остава. Да гласуваме това, което е изчетено плюс, като 
допълнение това, което д-р Станев го предложи – в срок от 30 дни 
администрацията да изготви предложение до общинския съвет, т.е. 
администрацията и общинския съвет да .. Как? Да изготвят предложение за 
решение на въпроса по отношение на пневмо-фтизиатричния център, за 
бъдещето на пневмо-фтизиатричния център. Така формулирано, д-р 
Станев?   

 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм, ама нали трябва да го запишем по някакъв начин.  
 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Колеги, други мнения и предложения по тази точка?  
 
Лидия ПЕТКОВА 
Сега ние продължаваме точката. Точката продължава. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, трябва да го гласуваме това. После е другата. .. Ама тази точка не 

сме я гласували. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Добре.  
 
Иван ЛУКОВ 
Тази точка трябва да я гласуваме с предложението, което преди 

малко го формулирах. Така. … С корекцията на г-н Начков – да отпадне 
думата „временно“, това е текстовото предложение, като формулировка, 
текстовата промяна. Другата промяна, която е към решението – в срок от 
30 дни администрацията с Общински съвет да изготвят стратегия за 
бъдещето на пневмо-фтизиатричния център, т.е. остава – не остава да 
работи и на следваща сесия да бъде внесено като предложение за 
разглеждане за бъдещето на пневмо-фтизиатричния център. Така. .. 
Почивните дни ли да гласувам? … Имаме предвид всичко – 30 дни, са си 
30 дни. .. В режим на гласуване колеги.    

 
1415-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл. 22, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с уведомление рег. № Д13000335ВН-
001ВН/14.02.2014 г. от управителят на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, 
Общински съвет – Варна: 

1415-4-1. Прекратява договора за възлагане управлението на ЕООД 
с общинско участие „Специализирана болница за активно лечение на 



пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, сключен с д-р 
Станимир Киряков, считано от датата на неговото заличаване в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията.  

1415-4-2. Избира доц. д-р Христо Александров Ганчев за 
изпълняващ длъжността управител на лечебно заведение „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за 
срок до назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на 
Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от сключване на 
договора за възлагане на управлението. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна в срок от 
30 дни да изготви предложение за решение за бъдещето на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД.  

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Предложение номер две: 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 

Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка със заявление от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания” Варна ЕООД с № Д13000335ВН-001ВН/14.02.2014 г. и след 
спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна, като упражняващ правата на едноличен 
собственик на капитала, реши: 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.  

 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  



І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна 
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на 
посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
 
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 



заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 25.06.2014 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 27.06.2014 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на 
община Варна. 

8.3. В срок до 07.07.2014 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна. 

До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили 
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система. 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 



Варна“ ЕООД  да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 
14.07.2014 г. от 14:00 часа. 

 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна.  

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет 
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 
– Варна,  Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране 
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, както следва. 

Комисията трябва да бъде гласувана. .. Добре, аз го изчетох.  
 
Иван ЛУКОВ 
Комисията поне трябва да бъде изчетена, за да се знае и да бъде 

гласувана.  
 
Лидия ПЕТКОВА 
1. правоспособен юрист – Тодор Балабанов – общински съветник. 
2. магистър по медицина – доц. д-р Лидия Петкова – общински 

съветник. 
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р 

Божанка Георгиева. 
4. Николай Георгиев – общински съветник. 



5. д-р Людмил Цветков – общински съветник. 
Иван ЛУКОВ 
Така. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Комисията съответно предлага за председател и определя за 

председател доц. Петкова. Другото е съгласно текста.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги, по така изчетения проект за решение. 

Няма. Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не работят ли пак? .. Още веднъж го пускаме гласуването, защото и 

от тука се обадиха, че не е излязло. .. Кворума .. Е ми 44 човека са 
включени таблетите показва, в момента го проверявам. .. Така. .. Отново 
повтаряме гласуването. Отново го пускам. … От фирмата, която поддържа 
системата в момента нали има тука представител? … Да ви помоля да го 
поканите да дойде, фирмата която поддържа системата – представителя.    

 
1416-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 

от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка със заявление от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания” Варна ЕООД с № Д13000335ВН-
001ВН/14.02.2014 г. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши: 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.  



 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна 
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на 
посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 



- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 
тригодишен период.  

 
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 25.06.2014 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 27.06.2014 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на 
община Варна. 

8.3. В срок до 07.07.2014 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 



списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна. 

До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили 
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система. 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД  да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 
14.07.2014 г. от 14:00 часа. 

 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник 
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна.  

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет - 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, както следва: 

 
1. правоспособен юрист – Тодор Балабанов – общински 

съветник. 
2. магистър по медицина – доц. д-р Лидия Петкова – общински 

съветник. 



3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р 
Божанка Георгиева. 

4. Николай Георгиев – общински съветник. 
5. д-р Людмил Цветков – общински съветник. 
 
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Председател на комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД  доц. д-р Лидия Петкова – общински съветник. 

 
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД  Тодор Балабанов - общински съветник. 

 
14. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД да получи възнаграждение в 
размер на 100 лева. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Така. Преминаваме към следваща точка. 
  
 

  



V. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
(3) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 

община Варна, Неонатологично и родилно отделение „СБАГАЛ проф. 
д-р Д. Стаматов – Варна“, Неонатологично и родилно отделение 
МБАЛ „Света Анна“ – Варна, МК „Майчин дом“, МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, 
Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация Лумос“- клон България за 
развитие и въвеждане на модел за превенция на изоставянето на деца 
от 0 до 3 години, които да подкрепя семействата на деца с риск от 
изоставяне. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Медиха Хамза, председател на постоянната 

комисия. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря. Уважаеми колеги, първа точка: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1349-
3/28/12.02.2014 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 26.03.2014 г. назначена 
със заповед № 0703/13.03.2014 г. на кмета на община Варна за отпускане 
на еднократни помощи, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. 
 
Медиха ХАМЗА 
Аз, г-н председател, ако мога да помоля. 
 



Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, ще ви помоля за съдействие по отношение на една 

дама под номер 90 включена в списъка за еднократни помощи. Дамата бе 
разглеждана и на комисията, след допълнително направена проверка се 
оказва, че отпуснатата сума от 300 лв. е недостатъчна, затова ви моля за 
съдействие да бъде вдигната на 600 лв. Случаят е този, който го 
разгледахме на социалната комисия. За жената настанена в приюта. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Може ли, г-н председател.  
 
Иван ЛУКОВ 
Само секунда. 
 
Медиха ХАМЗА 
Името на микрофон – Мери Георгиева Александрова. Нали така 

беше? Георгиева беше второто. Мери Георгиева Александрова. От 300 на 
600 лв. ми е молбата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Още на комисия предложихме да бъде завишена помощта, защото 

там говорим за изплащане на здравните осигуровки на дамата, но тогава ни 
бяха подали от СУПЦ-то само за последната година, а така или иначе 
трябва да се върне три години назад. Ако ще помагаме, наистина да 
помогнем качествено, така че аз изцяло подкрепям доц. Хамза, защото 
иначе няма как да се случат нещата с тази жена, да я извадим от СУПЦ-то. 
Ще ни струва повече да я държим там и да я издържаме.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Начков поиска думата. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам по отношение на номер 88 – Слави Драгнев, той е един от 

постоянните ни клиенти, който пише непрекъснато по различни инстанции 
и не е в добро психично състояние, проблемът е същият като предния 
случай, че той трябва да си плати здравните осигуровки, за да се яви на 



ТЕЛК. Това е единствения начин да може да получи инвалидна пенсия, 
защото той никога не може да получи друг вид пенсия. 

 
Медиха ХАМЗА 
Т.е. предлагате да бъде пак 600 лв., за да може … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Не, 500. 
 
Медиха ХАМЗА 
500, добре. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да. 
 
Медиха ХАМЗА 
Добре. Под номер 88 - Слави Димитров Драгнев, предложението е 

вместо 300 лв. да бъде отпусната помощ в размер на 500 лв. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Колеги първо, ако няма други мнения, 

първо трябва да гласуваме така предложените корекции по реда на 
постъпване отзад напред, т.е. първо на г-н Слави Драгнев, така ли? 

 
Медиха ХАМЗА 
Да, първият е Слави Димитров Драгнев. 
 
Иван ЛУКОВ 
За Слави Димитров Драгнев от 300 лв. да стане 500 лв. В режим на 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
Следващото, което … 
 
Медиха ХАМЗА 
Мери Георгиева Александрова - от 300 на 600. 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване, колеги. 
 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 
И сега цялото предложение, което беше изчетено, с току що 

гласуваните изменения. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1417-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
1349-3/28/12.02.2014 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
26.03.2014 г. назначена със заповед № 0703/13.03.2014 г. на кмета на 
община Варна за отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря, колеги. Ще ви помоля втора, трета и четвърта точка да ги 

обединим. Става въпрос за отпускане на персонални пенсии, основанията 
са едни и същи. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпило е предложение втора, трета и четвърта точка да 

бъдат гласувани анблок. Моля с вота си да изразите вашето становище. В 
режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря. 
2. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14001477ВН-
001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 



децата Андрея Андреева Димитрова и Николай Андреев Димитров от град 
Варна. 

 
3. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14001432ВН-
001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Михаил Красимиров Северинов от град Варна. 

 
4. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14002592ВН-
001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Едиз Курт от Турция. 

 
Последното дете е с българско гражданство.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Чух детето е от Турция, с българско гражданство. В България ли 

живее, във Варна ли? 
 
Медиха ХАМЗА 
Този дебат беше проведен и в комисията. Детето е с варненска 

регистрация и не е в нашите правомощия да откажем предвижването на 
документите към Министерски съвет. Там ще вземат решение, тъй като и 
дохода е висок, най-вероятно няма да получи, но не е наша работа това. 
Ние сме длъжни да придвижим документите. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ние просто придвижваме документите, даваме съгласие обаче в този 

случай. 
 
Медиха ХАМЗА 
Да, решението е на Министерски съвет и както, ако бяхте член на 

комисията щяхте да видите, че гледаме и откази или положителните 
решения. 

 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, да, знам. Но точно поради тази причина питам. Аз не съм член на 

комисията и заради това ми стана необяснимо, тъй като става дума за чужд 
гражданин, най-вероятно е с двойно гражданство. Дори и да има българско 
гражданство.  

 
Медиха ХАМЗА 
С двойно гражданство е детето. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
С двойно гражданство, нали? 
 
Медиха ХАМЗА 
Да.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така. А сигурна ли сте, че това отговаря на закона? 
 
Медиха ХАМЗА 
Да.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сигурна сте? 
 
Медиха ХАМЗА 
Да, питахме, повдигна се дебат и в комисията. Не бих го подложила 

тук, ако ни бяха отговорили, че е законово. Благодаря. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване, колеги.  
 
1418-5. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001477ВН-001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Андрея Андреева Димитрова и Николай 
Андреев Димитров от град Варна. 

 



1419-5. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001432ВН-001ВН/25.02.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Михаил Красимиров Северинов от град 
Варна. 

 
1420-5. 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 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002592ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Едиз Курт от Турция. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 и чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава 
съгласие и упълномощава кмета на община Варна да подпише 
Споразумение за сътрудничество между община Варна, Неонатологично и 
родилно отделение СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна, 
Неонатологично и родилно отделение МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, МК 
„Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, дирекция „Социално 
подпомагане“ – Варна, Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация Лумос – 
клон България за развитие и въвеждане на модел за превенция на 
изоставянето на деца от 0 до 3 години, който да подкрепя семействата на 
деца в риск от изоставяне, със срок две години, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Бояджиев. 
 
Медиха ХАМЗА 
Д-р Маринова?  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, аз видях и други несъответствия в предложения за гласуване 

договор за сътрудничество, затова предлагам все пак да се разгледа 
конкретния договор в комисиите по „Социални дейности“ и 



„Здравеопазване“, защото касае не само „Социална програма“ на община 
Варна, недай си Боже някой да си помисли, че съм против ранната 
превенция по отношение на изоставените деца или против програмата за 
кърмене. Има много неща, които аз лично не съм съгласен и са нормативно 
и законово недогледани в този договор за споразумение за сътрудничество. 
Искам затова да предложа и моето конкретно предложение е да оттеглим 
точката и да го разгледаме, защото ние разгледахме доброто намерение на 
фондацията в комисия по „Социални дейности“, но не и конкретиката на 
това споразумение. Защото тука става въпрос, че ние задължаваме където 
сме на 100 % принципал – СБАГАЛ, нашата АГ – болница, да сключи 
конкретен договор с конкретни две помещения, съответно „Св. Марина“ 
едно помещение, и т.н. Според мен трябва да се до огледат нещата, както 
нормативно, така и по отношение на останалите партньори, защото 
останалите партньори по това споразумение то е пожелателно, а ние не 
може да задължим на 100 % държавно участие, каквато е УМБАЛ „Св. 
Марина“ или на 35 %, където е „Св. Анна“, където ние имаме 34 %, 
мажоритарен собственик сме, нито пък частното заведение „Майчин дом“, 
да сключи това споразумение. Така че моят коментар ще бъде в самата 
комисия още по-конкретен. Мисля, че съм прав и апелирам към колегите 
наистина, защото става въпрос за конкретно споразумение. Нередности 
мога да покажа много. Сега по отношение на това, че специалистите по 
кърмене, които са сертифицирани ще оказват логистична помощ на 
акушерките или пък на лекари, които са учили шест години и още четири 
години специалност филематология. И съответно пък ще ги учат как да 
съобщават лошата новина, че детето е с увреждания, което си има наука – 
диентология, където всички лекари, които завършват медицина във всички 
университети по света много добре са обучени как да съобщават тази вест 
на близките, лошата вест. Така че отново предлагам – тъй като 
конкретното предложение за споразумение за сътрудничество не е гледано 
в комисията по „Социални дейности“, както и в комисията по 
„Здравеопазване“, искам да кажа също така, че много са нещата които 
трябва да се до огледат. Например за работа на тези сертифицирани 
специалисти в отделение, където има висок риск от вътреболнична 
инфекция, става въпрос за неонтологията и родилните отделения. Има си 
специален режим, просто много нормативно нещата не са догледани в това 
споразумение за сътрудничество. Добронамерен съм, нямам нищо против 
фондацията, знам че има търкания, а искам също така да кажа, че 
институциите във Варна, които се занимават в борбата с ранната 
превенция на изоставяне на децата са втори по показатели в цялата страна. 
Т.е. ние трябва да ги поощряваме, а не да търсят някакъв конфликт 
конкретно с дома във „Виница“. В „Майчин дом“ знам, че г-жа Джанкова 
лично има отношение към това споразумение за сътрудничество. Затова 
нека да чуем аргументите, нека да ги огледаме нормативно нещата. Моето 



конкретно предложение е да се разгледа отново в комисиите по „Социални 
дейности“ и конкретното споразумение, и в комисията по 
„Здравеопазване“. Благодаря за вниманието. Даже ще предложа в най-
спешен порядък съвместна комисия да направим и никакъв проблем не е. 
Няма нищо спешно да задължим нашите партньори и съответно лечебните 
заведения с това споразумение за сътрудничество. Благодаря за 
вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви и аз.  
 
Медиха ХАМЗА 
Д-р Маринова. 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Маринова, понеже не я виждам тука отпред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря ви, тъй като стана спор във връзка с този договор искам да 

маркирам няколко неща върху договора и за какво става реч тука. Първо, 
нашия договор с фондацията е обсъждан още миналата година, когато 
обсъждахме бюджета, включително в социална комисия, когато 
обсъждахме социалната програма. И там се касаеше за назначаване на 
двама социални работници към центъра за обществена подкрепа, които да 
работят в родилните отделения и в детските отделения за ранна превенция 
против изоставяне на децата в институции. Вие знаете, че ние имаме 
подписан меморандум още от 2011 г. с „Лумос“ за работа в тази посока. 
Това е и държавна политика за предотвратяване изоставяне на децата в 
институции и тенденцията на държавата е да закрива тия институции. Кога 
ще стане това – има си срок. Ние обжалването или жалбата, която е 
направила д-р Джанкова, преди половин час говорих с нея, е до областния 
управител във връзка с това, че фондацията е изразила мнение, че трябва 
да се закрие дом „Майка и дете“ до 2015 г. Фондацията не е тази, която ще 
закрива лечебни заведения или здравни заведения, това ще реши 
държавата. Нашата работа единствено и само ще касае ранната 
интервенция за предотвратяване изоставяне на децата в институции. И 
това е заложено в бюджета, бройките и всичко. Освен това лично аз, в моя 
кабинет, проведох среща с директорите на здравни заведения, които са 
принципали на този договор или техни представители, с които говорихме и 
те дадоха съгласието си такива работници да работят на тяхна територия. 
Така че ние това сме го направили. Как вече ще решите, разбира се си е 
ваше решение, но това е социален проект. Подчертавам – това е социален 
проект.  



Иван ЛУКОВ 
Г-жа Спасова. Савова, извинявайте. 
 
Веселина САВОВА 
Взимам думата, тъй като по стечение на обстоятелствата, като 

журналистическо разследване съм се докоснала до една друга социална 
програма на общината, касаеща приемна грижа. Този документ, който 
видях току що, тъй като не е раздаден, не е размножен, ме притеснява в 
няколко направления. Размножен е, за да го гледаме тук, но не е 
размножен, за да го прочетем нормално и спокойно. Бързия ми тест между 
общинските съветници показа, че 93 % от тях не са го чели. А камо ли да 
са го гласували на комисии. Значи забележката ми, ако въобще приемате 
такава забележка, е в посока на това, че тези дискусии не биха били такива 
тук, ако не се опитва да се прокара нещо по този начин. Това, което липсва 
към тези документи и което нито един от вас няма, а е основното в случая, 
това е така наречения план за действие за реализация на модел за 
превенции и т.н. Този план за действие е неразделна част от 
споразумението, така е написано – не фигурира тук. Нито един от вас не 
знае, защото хем не е чел споразумението, хем няма план за действие да 
види за какво става дума, как ще се влиза в нашите болници от 
организация „x“, не коментирам която и да е тя нали, на която ще бъде 
даван огромен достъп до най-важните регистри - на децата, на майките и 
т.н. Няма да влизам в подробности, защото не е мястото тук, но 
задължително трябва да има място, където тези неща се гледат преди да ги 
гласувате. Фактът, че се предоставя забележете, всички болници ще са 
задължени да предоставят достъп на консултантът на „Лумос“ до 
регистъра на новородените деца, до майките на деца с риск от изоставяне и 
т.н., и т.н. Да допуснете такъв, каквато и да е организация до тези 
регистри, би трябвало най-малкото да чуете нея, да чуете хората около нея, 
ако има някаква позиция срещу това. Не ви уча как да работите, само 
заявявам аз как ще работя. Този документ е опасен от друга гледна точка. 
Никой от вас не гледа през призмата на риска от структури, които в 
момента също обхваща децата от приемните семейства, а сега вече иска да 
ги обхванат още опреди да се родят. Няма да ви описвам ситуациите, които 
вие всички знаете. Значи как ще се финансират тия семейства. Ако някой 
благоволи да гледа на комисия „Социални“ и „Здравеопазване“ този 
договор, там ще бъда по-подробна и по-точна. Това, което казвам само в 
момента е – ако вие гласувате това решение, нашата позиция на хората, 
които четеме този документ по този начин и го виждаме през друг ъгъл е 
да призовем институцията, в случая областния управител да го спре, 
защото има фрапиращо нарушение на правилника ви за работа и след това 
да имаме питания към хората, които са подготвили този документ. Аз 
искам имената на хората, които са го предложили, за да имаме претенции 



към тях – какво правят и каква организация създават в нашите лечебни 
заведения, така че да работи някой и на всичкото от горе да му плащаме за 
това. По-трудно е, но искам да ви кажа извън контекста на това, мислете си 
и за търговията с деца. Търговията, която някой някъде може да прави и по 
друг ред. Казвам ви го, защото покрай приемната грижа се нагледахме и 
доказахме. Не казвам, че и тука е така. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
Веселина САВОВА 
Опазил ме Господ. Но вие сте длъжни на превенция от към тези 

неща. 
 
Медиха ХАМЗА 
Такава обида към една организация, която … 
 
Янко СТАНЕВ 
В светлия дух на изказването на г-жа Савова ще завърша с едно 

изречение – изказването ми заприлича накрая на защита на трафика 
незаконния на деца, който в момента се извършва и защита на тези хора 
направена по един доста деликатен начин. Смятам, че държавната 
политика и европейската политика съдържат в себе си елементите на 
защита на именно тези процеси, които доста сериозно се обследват в 
момента и се търсят пречки. Не съм компетентен в случая с дейността на 
фондацията и другите, повече от това, което съм … /н.р./ Но въпросът със 
сигурността по отношение на децата и другите, се решава от специални 
наредби и по специален начин. Така че г-жа Савова, много Ви съветвах 
всеки път да се кандидатирате – Вие, когато има някакъв частен въпрос, за 
който сте заинтересована сте много активна. Дали трябва да уволним 
някой, дали трябва да го движим, дали да спрем някой проект, ма разбира 
се че областния управител ще погледне. Това е шестото решение днеска, 
което взимаме без да сме го гледали на комисия, ако вярвам на Вас. Аз 
обаче на комисия гласувах. Нали така? .. Не, не това. Гласувах за 
фондацията и за споразумението. Администрацията ми подаде един 
документ, аз харесват тоя документ и гласувам за него. Проста работа. Г-
жа Савова, казах Ви да се кандидатирате са съветник, да не Ви изберат и да 
си затворите устата.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, много Ви моля, само .. Г-н Атанасов искаше думата.  
 
 



Веселина САВОВА 
Г-н Станев, много внимателно със заплахите. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само едно … 
 
Веселина САВОВА 
Всички знаят, че социалните дейности във Варна са във вашите 

прерогативи и договорености.  
 
Медиха ХАМЗА 
Г-жо Савова … 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви се … 
 
Медиха ХАМЗА 
Само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов поиска думата … Кое? … Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Едно техническо само мнение по отношение заключителните 

разпоредби. В чл. 20, най-вероятно е някаква техническа грешка – 
„страните по настоящото споразумение ще решават възникналите между 
тях по повод на договора спорове“, а навсякъде се говори за споразумение. 
Според мен това е някаква техническа грешка по отношение на договор. 
Мисля, че няма договор, нали? 

 
Медиха ХАМЗА 
Не, не. Споразумение е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Споразумение. В смисъл такъв, че няма договор, просото е 

техническа грешка. 
 
Медиха ХАМЗА 
Споразумение за сътрудничество.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Да бъде поправено просто, че няма договор и има само 

споразумение. 



 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, това което е предложено като проект за решение е 

крайно несъвършено. При цялото ми уважение към д-р Маринова – тя каза, 
че се е срещала в кабинета си с представители или със самите директори на 
здравните заведения, уви ние не сме се срещали с тях и аз не знам какво е 
тяхното становище. Аз също разговарях междувременно с д-р Джанкова – 
тя в момента е в София, даже я помолих да дойде на разискването и тя да 
обясни. Само така искам да ви споделя, че тя е директор повече от 20 г. и е 
много добре по-запозната, предполагам от почти всички тук присъстващи, 
с тази проблематика на дома. И нейното, всъщност аргументът, който тя 
помоли да предам, че всъщност тези хора искат административното 
закриване на дома и горе – долу през изминалите три години, в които те са 
били в дом „Майка и дете“, също са били допуснати и там, са тормозили и 
персонала на дома. Там има около 3000 човека нали, не знам какви са 
директивите … 

 
Медиха ХАМЗА 
… стана махленска, клюкарска история …. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… по програмите, но също на европейските социални програми и 

т.н., но мисля че трябва да се съобразяваме и с нашите местни социални, с 
нашата местна социална фактология. Става въпрос, че също в този дом 
работят около 300 човека, които са на минимална заплата и на мен лично, 
аз живея на 50 м. от там, няколко пъти съм правил дарения на този дом и с 
част от тези хора се познавам.  

 
Медиха ХАМЗА 
Г-н председател, искам думата. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Та това бяха моите аргументи, виждам тук, че колегите изтъкнаха и 

други. Никой не е виждал и този договор, така че аз не виждам и какво 
точно в момента ще гласуваме. Едно така доста компрометирано 
предложение за решение. Потвърждавам предложението на колегата да 
бъде върната точката и да бъде разгледан и договора, и самото 
предложение, след като бъде уточнено в комисиите по „Социални 
дейности“ и по „Здравеопазване“. На която комисия по „Здравеопазване“, 
също говорих с д-р Джанкова, тя ще присъства и ще изрази нейната 



позиция, и уточнение, и подробности по дейността на фондацията. 
Благодаря ви.  

 
Медиха ХАМЗА 
Аз първо поисках думата. Само за секунда. Г-н Липчев, един въпрос 

– кога заблуждавате колегите общински съветници? В началото на сесията, 
като казахте, че Джанкова имала нещо против споразумението и е изказала 
отрицателно становище или в момента, като казвате съвсем различно 
нещо? За какво тя е имала отрицателно становище? Въобще не е 
колегиално. Такова едно държание спрямо всички останали 40 броя 
общински съветника. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Вижте какво, в цял свят .. Колеги. В цял свят се говори за 

деинституционализация на децата. Ако може едни деца да не отиват в дом, 
ако може да се направи ранна превенция на изоставянето на деца, това е 
неморално да заставаме срещу ранната превенция. Ако направим такава 
превенция, че утре да се наложи закриването на дом „Майка и дете“ – е ми 
дай Боже всеки му. Да, вярно – има персонал, който там работи. Да, вярно 
– г-жа Джанкова нормално е да си защитава дома. Но ние трябва да правим 
превенция на изоставянето на деца, а не да защитава това децата да отиват 
в дом. Така че извинявайте много, но ние гледахме споразумението на 
комисия, ако някой колега е имал интерес и не е присъствал на комисия, 
това вече е съвсем различно.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги, да не влизаме в диалози. Не влизайте в диалогов режим, 

много ви моля. Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да взема отношение само по редакцията на предложения 

проект за решение, тъй като тези отделения неонтологични в болниците, а 
тука се каза, че в едното нямало и родилно … 

 
Медиха ХАМЗА 
Има за деца, д-р Маринова каза, че има за деца и може … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Не, не, не можах да … Значи отпред трябва да стои юридическото 

лице, защото тези отделения не са юридически лица. Същото се касае и за 



дирекция „Социално подпомагане“ – тя е изнесен териториален орган на 
Агенцията по социално подпомагане. Така че считам, че ако ще подписва 
някой това споразумение, защото оформят се две предложения за сега – 
трябва да се редактира предложението, проекта за решение, като …. /н.р./ 
юридическите лица, които имат право да подписват. Значи не може 
отделението да подпише. Значи ще подпише управителя … Е ми това 
трябва да проличи от решението. .. Както и директора на „Социално 
подпомагане“ как ще го задължите да подпише, ако не е Агенция социално 
подпомагане. .. Ще дойдете при мен да подпиша това нещо, пък аз нямам 
права да подписвам такова нещо. Изнесени териториални органи са. Има 
вътрешни правила за работа на Агенция по социално подпомагане, 
записано е, че не са юридически лица. … /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, т.е. Вашето предложение г-н Начков да го разбирам, в текста да 

не е записано отделение, а да бъде управителя на отделение. Управителя на 
болницата, на лечебното заведение.  

 
Пламен НАЧКОВ 
………..……. /н.р./     
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Управителят на лечебното заведение чрез юридическото 

лице да подписва. .. Добре. .. Други .. Разбрах, ще го подложа на гласуване, 
г-н Липчев. Записал съм си го. Други мнения и съображения по тази точка? 
Така, няма други предложения. Г-н Начков, това което Вие го предложихте 
няма да го подлагам на гласуване, защото по закон е така – не е 
необходима редакцията. Разбрах. .. Другото предложение .. Да, да, да, 
точно. Другото предложение, което е постъпило по време на разискванията 
беше от д-р Бояджиев и подкрепено от  д-р Липчев, да се оттегли точката и 
наново да се разгледа в постоянните комисии „Социални дейности“ и 
комисията по „Здравеопазване“. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Където взимаме решение конкретно за дружество, където сме на 100 

% принципал, става въпрос за СБАГАЛ „Д-р проф. Марков“, става въпрос 
за АГ – болницата, а за всички останали по този договор е пожелателно 
това споразумение, тъй като … 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. 
 
 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не е разглеждано нито в „Социални дейности“, нито в 

„Здравеопазване“ конкретното предложение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Председателя на комисията току що каза, че е разглеждано. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Точно защото няма смисъл да спорим. Правя конкретно 

предложение, което би трябвало да се подкрепи с гласуване или не. 
 
Иван ЛУКОВ 
Подлагам на гласуване Вашето … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Споразумението не е разглеждано, категорично нали. Ако трябва 

нали ще тръгнем и по други инстанции. Благодаря за вниманието. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е във вашите правомощия. Аз подлагам на гласуване това, което 

Вие предложихте, това да бъде оттеглено и за да бъде внесено отново в 
комисията по „Здравеопазване“ и в комисията по „Социални дейности“, да 
се направи съвместна комисия. Даже ако си спомням, предложението Ви 
беше да се направи съвместна комисия. Така. .. Оттеглянето и да се гледа в 
съвместна комисия. … В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 8; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Постъпило е предложение за прегласуване на това предложение. 

Предложението за отлагане на точката. В режим на гласуване сме, колеги. 
За отлагане на точката. Прегласуваме преди малко което гласувахме. … 
Прегласуваме предложението за отпадане на тази точка, на предложението 
на г-н Бояджиев. .. Е ми да, ама тука не ни работят лаптопите.  

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 8; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема. 
 
Така, аз пък не съм съгласен вие какво точно сте натиснали. От къде 

да знам какво сте натиснали вие. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Като не работи техниката, може поименно да се направи. 



Иван ЛУКОВ 
До сега гласуването беше поименно, а ако вие натискате нещо, а пък 

излиза там друго, кой ще удостовери вие какво точно сте натиснали. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, с компютри се занимавам поне 20 г. повече от Вас.  
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към гласуване на решението, така както беше изчетено. 

… Колеги, в режим на гласуване сме. Предложението на председателя на 
комисията. .. Гласуваме предложението на председателя на комисията. … 
Г-н Джагаров, възрастта няма значение. Зависи какво натискате там, 
натискате ли го правилно. .. Е ми не правя коментар, казвам Вашия 
коментар какъв е.  

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 13; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Андрей Василев – „за“. Извинявам се, че пропуснах гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва на ново да го гласуваме. .. Ама няма как да влезе в 

разпечатката. .. Колеги, Андрей Василев – по негова молба да 
прегласуваме решението. Не може да влезе в протокола, г-н Станев, когато 
я пращаме на областния разпечатката. .. Така. Прегласуваме 
предложението на председателя на комисията по „Социални дейности“. 
Колеги, в режим на гласуване сме. .. Прегласуваме решението, което беше 
предложено от комисията по „Социални дейности“. .. Много ви моля, 
внимавайте с гласуванията, за да може .. Е ми …   

 
1421-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № ОС13001506ВН-003ВН/24.04.2014, 
Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава кмета на община 
Варна да подпише Споразумение за сътрудничество между община 
Варна СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна, МБАЛ „Св. 
Анна“ – Варна, МК „Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, 
Агенция „Социално подпомагане“, Сдружение „Цветно бъдеще“ и 
Фондация Лумос – клон България за развитие и въвеждане на модел за 
превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, който да подкрепя 
семействата на деца в риск от изоставяне, със срок две години, съгласно 
приложение към настоящото решение.  



 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 12; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, съгласен съм, но остана да минем и „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“, след което .. Е ми тя е една точка.  
Следваща точка шеста.  



VI. 
 

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

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението 

на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. 
 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Георгиев. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1422-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и 
чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, чл. 91, ал. 4 от Правилника 
за прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД14006828ВН/21.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на община Варна за 
периода 01.01.2013г. – 31.12.2013 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 7; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, с това ви предлагам да имаме обедна почивка и в 13:45 ч. да 

започнем следобедното заседание. Обявявам обедна почивка.  
  



Следобедно заседание – начало от 13: 45 ч. 
 
 
Присъстват 47 общински съветника, отсъства: 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще Ви зачета имената на таблетите, които се показват в системата, 

че работят: Антон Апостолов, Антонио Угрински, Валентин Станев, 
Галина Крайчева, Жельо Алексиев, Ивайло Бояджиев, Ивайло Митковски, 
Иван Луков, Илия Кафалийски, Лидия Петкова, Марина Карапетян, 
Марица Гърдева, Мартин Байчев, Миглен Тодоров, Николай Дочев, Огнян 
Къчев, Светлана Такева, Станислав Иванов, Тодор Балабанов, Януарий 
Вичев. Това са колегите, на които се отразяват таблетите, че са включени и 
работят в системата.   

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 
 
 

  



VII. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на 

приходите и разходите на бюджета на община Варна за 2013 г.   
(2) – отпускане на финансови средства за закупуване на инверторен 

заваръчен апарат и обучение на оператори за нуждите на Военноморските 
сили. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна за 
финансиране на проект „Изграждане на битова канализация со 
„Виница север“. 

(4) – допълнения на решения на Общински съвет – Варна № 1399-
5/29/12.03.2014 и № 1349-3, ХХVII от протокол № 28/12.02.2014 г. 

(5) – отпускане на финансови средства  на „Черно море прес“ 
ЕООД  за създаване на безплатно специализирано печатно издание за 
чуждестранни туристи с работно заглавие „Заповядайте във Варна”. 

(6) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море”  за  
създаване и реализиране на специализирана рубрика в сутрешен блок по 
ТВ „Черно море”. 

(7) – приемане на извършените инвестиционните разходи от 
„Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“.  

(8) – отпускане на финансови средства на вестник „Народно дело“ 
за медийно отразяване на културните събития на територията на град 
Варна във връзка със кандидатурата на Варна за Европейска столица на 
културата. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Балабанов – председател на комисията по 

„Финанси и бюджет“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първия проект за 

решение е относно приемане на окончателен годишен план и отчет на 
приходи и разходи на бюджета на община Варна за 2013 г. Проекта за 
решение е следния, като ви предлагам - той се състои от единадесет 
подточки, да ги гласуваме анблок, тъй като са целево свързани, на едни и 
същи правни основания са.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпило е предложение, първите единадесет точки от 

първото решение да бъдат гласувани анблок. Моля с вашия вот, да 
изразите вашето становище. В режим на гласуване. .. Това е отчета. Отчета 
за изпълнение на бюджета за 2013 г., на едно основание са целия отчет.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет - Варна приема: 

Първо: Окончателен годишен план и отчет на приходите и разходите 
на община Варна към 31.12.2013 г. съгласно Пр. № 1.  

Второ: Общински съвет – Варна приема окончателен годишен план и 
отчет на разходите на община Варна към 31.12.2013 г., съгласно Пр. № 2 и 
Пр. № 3.  

Трето: Общински съвет - Варна приема окончателен годишен план и 
отчет на разходите по капиталовата програма на община Варна към 
31.12.2013 г.: окончателен годишен план - 38 603 107 лв., отчет - 31 127 
584 лв., съгласно Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, 
Пр. № 12, Пр. № 16. 

Четвърто: Общински съвет - Варна приема преходен остатък към 
31.12.2013 г. в размер на 14 471 042 лв., съгласно Пр. № 11. 

Пето: Общински съвет – Варна приема окончателен годишен план и 
отчет към 31.12.2013 г. за целеви разходи. 

Шесто: Общински съвет - Варна приема окончателен годишен план и 
отчет на разходите за 2013 г. на дейност „Общинска администрация“, 
дейност „Други дейности по икономика“ и общинските предприятия, 
съгласно Пр. № 2, Пр. № 5, Пр. № 6 и Пр. № 6а. 

Седмо: Общински съвет –Варна приема окончателен годишен план и 
отчет към 31.12.2013 г. на общинските  програми, съгласно Пр. № 8. 

Осмо: Общински съвет – Варна приема окончателен годишен план и 
отчет на извънбюджетната сметка „Приватизация” за 2013 г., съгласно Пр. 
№ 13. 

Девето: Общински съвет – Варна приема отчет за състоянието на 
общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг 
към 31.12.2013 г., съгласно Пр. № 14. 



Десето: Общински съвет – Варна приема отчет за сметките за 
средства от Европейския съюз към 31.12.2013 г., съгласно Пр. № 17. 

Единадесето: Общински съвет – Варна приема отчета на приходите и 
разходите на местната комисия за жилищно – спестовни влогове /МКЖСВ/ 
за 2013 г., съгласно Пр. № 20. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Искам някои разяснения по отношение на функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности“. Конкретно, в точката „Читалища“, отчети 
към 31.12.2013 г. има регионални музеи и галерии и отчет към 31.12.2013 
г. в размер на 1 625 341 за разкопки, откупуване на музейни експонати, 
изложби на музеи от Варна в страната и чужбина и други. Искам малко 
повече разяснение по тази точка, какво значи „и други“, какви са тези, т.е. 
как са разходвани тези средства. После – „Библиотеки с регионален 
характер“, отчет към 31.12.2013 г. – 750 816 лв. за покупка на литература. 
Искам и за това уточнение, за какво става въпрос. И по „Други дейности по 
култура“ отчет към 31.12.2013 г. – 1 875 607 лв. Както и във функция 
„Икономически дейности и услуги“, в дейност „Други дейности по 
икономика“ са отчетени разходи за 8 117 837, като са посочени – 
репатриране на МПС, туристическа информация, хранителен комплекс и 
други дейности на община Варна, в размер на 6 867 488, искам и за тези 
„други дейности“, просто разяснение.   

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря за въпросите. Само да уточним от кого искате 

разяснението - от комисията ли, от администрацията ли? Така. Г-жа 
Крайчева.  

 
Галина КРАЙЧЕВА 
На комисия по „Финанси“ бях задала един въпрос, на който не 

получих отговор, какъвто исках и трябваше до сесия да ми се изготви една 
справка, и да ми се предоставят документи от Министерството на финанси, 
така каза г-жа Господинова, тъй като виждам, че има преразход от 1 151 
948 лв. в „Заплати и осигурителни вноски“. Такава справка не ми беше 
предоставена, ако може да ми кажат нещо по този въпрос.   

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, от името на нашата група искам да взема 

отношение по отношение на отчета на бюджета за 2013 г. Първо искам да 
започна с това, че в залата преобладават съветниците пред 
заинтересованите граждани, това е учудващо и Янко Станев, колегата е 
прав, че тези проблеми, които се поставят от страна на неправителствения 
сектор са доста дребни, единични, а когато трябва да се приеме отчет или 
се приеме бюджет гражданите, които са данъкоплатците не контролират по 
никакъв начин тези, които се отчитат. И тука искам да кажа, че аз лично 
бях учуден 96 г., понеже г-жа Савова ми напомни в Англия за първи път в 
една от общините, кмета на общината, така говорихме и той вика „не, аз 
това не мога да го направя, защото ще ми искат отчет“. А, викам в 
България никой няма да ти иска. Ако Савова се сеща тази случка с 
приватизацията на зоологическата им градина в един от районите. Сега по 
отчета, койот е представен - аз считам, че принципа отчета да се 
предоставя четири месеца след приемането на бюджета за 2014 г. по 
принцип не е добре, тъй като самите отчети стават безсмислени и 
служителите, които ги подготвят към момента на правенето на новия 
бюджет разполагат само с една информация за временното изпълнение на 
бюджета, даже не мога да го нарека и касово, защото към него момент те 
не могат да овладеят, не знаят със сигурност как ще приключат годината. 
И затова, когато имаме икономически процеси, а приемаме отчета за 
тяхното влияние след четири месеца, виждате и самия интерес към тази 
материя е никакъв. Затова аз съвсем на кратко този път ще се спра само на 
някои неща, които споделих и на комисията по „Финанси и бюджет“. Като 
цяло отклоненията от отчета на бюджета и плана не са толкова 
съществени, по-важното е, че за нас 14.5 млн. държани по сметка, като 
мъртъв капитал не е нормално. Може би е и един вид презастраховка за 
зимните месеци, тъй като знаете, че приходите в началото на годината са 
слаби и едва сега започват да влизат местните приходи в април. Първото 
тримесечие действително е слабо, но учудващо е 14.5 млн., колкото и 
разплащания да имаш, да ги държиш, защото те не се събират в месец 
декември, а са събрани сигурно в трите месеца на четвъртото тримесечие с 
определени остатъци и икономии, които са имали. И в тази връзка вече, 
анализирайки по-детайлно приходите се учудвам, че примерно данъка 
върху недвижимите имоти е изпълнен на 97 %, данъка върху превозните 
средства на 98 %, туристическия данък пък на 95 %. Това са основни 
данъци, които се събират. Независимо, че администрацията отчита ръст, 
спрямо 2012 г., все пак тези отклонения от бюджета говорят за едно не 
добро планиране на средствата. Така че това, като проблем ще проличи и в 
следващи бюджети, защото общо взето идеологията или начина, по който 
са разходвани средствата ми прави впечатление, че в последните три - 
четири години е един и същ. Също така една основна дейност, която е 



задължение на администрацията - наемите на общинското дружество 97 %, 
т.е. или не са събрани наемите или другата вероятност е помещенията да са 
свободни, но никъде не е ясно от къде идва проблема. И най-фрапиращото, 
аз го казах и за комисията по „Финанси и бюджет“, това е сделките с ДМА-
та и ЗМА – 89 % от плана, колкото и да намалявахме плана … 

 
Иван ЛУКОВ 
Може ли, г-н Начков. .. Г-н Начков, ако може малко по-кратко, така 

по-сбито, че … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да, аз ще привърша след малко. Се вижда, че отчета, ти да продадеш 

за една година 14 жилища, тука има колеги, които три - четири мандата са 
били, да има две само сделки с недвижими имоти, десет сделки 
ликвидиране на съсобственост, с такива цифри могат да се похвалят 
например община Шумен, община Добрич, а не може община Варна да го 
има като един така добър атестат. За мене и преди когато приемахме 
бюджета за 2014 г. аз казах - община Варна е излязла от пазара на 
недвижимите имоти. Тя беше един от основните играчи в последните 
мандати, не знаем сега кризата ли е виновна или не доброто поведение от 
страна на общината към потенциалните клиенти, но рязко са паднали 
приходите от тази дейност. Даже поставих въпроса как са си заработили 
заплатите тези служители, когато дирекцията „Собственост и стопанство“ 
е около 50 човека. Трагична, не трагична ами учудващо да кажа за първа 
година срещам и райони, които не са си изпълнили проходите - това са 
район „Младост“, район „Владиславово“, район „Аспарухово“. Т.е. неща, 
които в крайна сметка формират основния бюджет и са задължения на 
дейността на общинската администрация или от неправилно планиране се 
отчита винаги положителна част, която отърва, че има известен ръст 
спрямо 2012. Да, не може да бъде по-малко от 2012 щото града расте, има 
своя живот, нали. По разходите няма да споменавам, те са под 100 %, както 
са планирани, но учудващо е, че капиталовите разходи са изпълнени едва 
на 79 %. Т.е. възстановяването и развитието на града чрез капиталовите 
разходи, като инвестиционна програма е само на 79 %, т.е. малко по-малко 
от ¼ от капиталовите разходи не са вкарани в оборот. Т.е. не са извършени 
обществени поръчки сигурно, не са възложени за изпълнение, това е една 
лоша цифра за мене в бюджета. Споменах, че проблема с извънбюджетната 
сметка, ако някой така си пази отчета текстовата част може да прочете, аз 
се чудя дали икономист го е писал това нещо. Значи една сметка има 
приход, разход, а не къде е прехвърлен остатъка. И ако не е приложението 
човек да се запознае какви пари са минали през извън бюджетната сметка, 
искам да кажа, че отново в тази сметка дейността показва, че на комисията 
по „Приватизация“ е доста слаба, даже да не кажа, че въобще са нямали 



дейност. Не съм бил тогава съветник, не мога да претендирам, но цифрите 
това само показват. И в тази връзка аз считам, че заключението което 
искам от наша страна е, че може би контрола от страна на общинския съвет 
по отношение на бюджета и неговото изпълнение не трябва да бъде 
епизодичен. Може би на всяко тримесечие да имаме информация за хода 
на изпълнението на бюджета. Може да се помисли и тая форма на отчета 
да имаме когато се приема бюджета, един по-ясен отчет за изпълнение на 
бюджета към ноември месец, ако трябва да е, за да може когато обсъждаме 
нещата да стъпваме на една по-здрава основа, щото аз извадих една такава 
справка - има доста разминаване от информацията, която е вкарана за 
изпълнението на бюджета във връзка с приемането на бюджета. Тези неща, 
които споделихме, аз така искам да изкажа удовлетворението, че само 
единствено г-жа Парушева откликна на тази идея и то във връзка с 
прогнозата за следващи години и вкара нейно предложение, доразви 
идеята, която е, че ние трябва да имаме по-добра аналитичност от страна 
на администрацията, а не само един набор от цифри и всеки да мисли 
накъде да ги тълкува и да изпадаме в едни такива противоречия този 
бюджет добър ли е или не е добър. Бюджета е на гражданите на Варна, тия 
които плащат парите. Лошото е, че те не се интересуват как ги разходваме. 
Това е слабата част и затова казвам, че общинския съвет като представител 
на гражданите, ние сме избрани от тях, трябва да въведем един по-добър 
контролен механизъм. Благодаря ви.     

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, само г-н Начков от тази година в промените в 

Закона за публичните финанси е записан в смисъл, че от тази година е 
записано вече, че отчета на бюджета се приема и се контролира, и 
осъществява неговото публично обсъждане от председателя на общинския 
съвет в следващата година, която е след тази, която се отчита отчета. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм, казвам Ви само, че съгласно закона ние сме си 

изпълнили нормативните разпоредби на Закона за публичните финанси. От 
наша страна нямаме … 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Г-н Станев, заповядайте. 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и 

господа заместник – кметове. Нямаше ме на комисията по „Финанси и 
бюджет“, затова ще си позволя да бъда много кратък. Всъщност това, за 
което се изказвам е, няма да направя анализ на отчета - въпреки 
разминаването на някои цифри с предварителния отчет нямаме някакво 
съществено разминаване, което да ми дава основание да смятам, че някъде 
грешиме съществено. По-скоро бих дал една препоръка  и бих предложил 
едно решение, което е свързано от една страна с моята неудовлетвореност 
от приходите. Предварителните резултати бяха едни, които аз смятах и 
които тука декларирах, крайните резултати са малко по-различни, но моето 
предложение е свързано основно с приходната част и с реализацията на 
станалите изискуеми вземания на община Варна или с тези, които губим 
по давност. И в двата случая смятам, че в чисто административен план без 
общинския съвет да се намесва, администрацията може да вземе решение и 
да ликвидира този процес, който в продължение на доста години се оказа, 
след като прочетох един доклад, без да си правя кой знае какъв анализ, че 
представлява един така доста сериозен проблем за нас и това е дефицита 
при събирането, събираемостта на реалните приходи. Щото ние може да 
сме изпълнили 97 % г-н Начков от приходите по собствеността, но 
всъщност ние сме изтървали още 10 %, които не сме събрали щото са 
станали несъбираеми. Значи то, аз затова казах, че не бях на обсъждането, 
иначе този дебат, там щяхме да го проведем и щяхме … Моето 
предложение е просто – вижте, трябва да се прекрати практиката някои да 
не си плащат данъците в този град, независимо от това дали е фирма, дали 
е физическо лице и за целта да не може да се откопчи нито от грешки в 
системата, недостиг на данъчни служители, говоря за нашата данъчна 
администрация, не говоря за данъчната администрация на .. /н.р./, нито от 
давностите нататък.  Затова предлагам едно просто решение на въпроса по 
отношение на технологията - ние трябва да правим едни актове за 
установяване на задълженията по декларации, всеки един си е пуснал 
декларация, този който не си е пуснал декларация веднага може да бъде 
санкциониран, правим едни актове за установяване на задълженията по 
декларациите и тези актове, в които описваме, аз ще дам един йорнек 
разбира се технологично, в които описваме задълженията на лицето, което 
то е декларирало, а не е платило, най-накрая просто чисто в технологичен 
план го уведомяваме, че в срок от четиринадесет дни трябва да ни плати, 
ако не ни плати, следва съдебна процедура. Това ги лишава от 
възможността за давност, т.е. ние няма да загубим едни пари, които през 
пет - шест години го правим. Може да се прави вече, до преди няколко 
месеца не се правеше и в отчета това не свети. Никъде в цифричките, 
които гледах не свети. За контрола, сега има една конкуренция, няма защо 
да се заблуждаваме, ако не сме добронамерени между .. Моля? … Не, не, 



говоря, че като физическо лице примерно, ако си декларира апартамента и 
трябва да си плати нашата такса като направи нещо, ти знаеш къде трябва 
да влезе дохода. .. Е, дай да не спорим по технология, нали щото ще се 
издъним. Говоря за контрола. … Контрола е три месеца. … Аз затова 
предлагам нещо конкретно да се изчистят тези неща и да минаваме напред, 
без да чакаме на кой ще му изтече давността и аз да мисля, дали го е скрил 
някой служител и дали сме го изтървали, или няма съобщение. И това не са 
малко пари. Нали не събраните пари примерно за последните примерно 
десет години, ако ги сметнем, които са благодарение на изтичане на 
давност, може да станат няколко милиона, че да не станат и с една нула 
отзад на няколкото милиона. Не искам тук да влизаме в дебат. Тук просто 
си правим бройки на база на отчета, защото го гледаме късно. Ние 
бюджета сме си го направили, бюджета за мен е добър. Тука говоря и за 
контрола, тримесечния контрол е нещо, което няколко пъти се опитваме да 
въведем. Аз не искам да го казвам даже контрол. Тримесечен анализ. 
Анализ, контрол означава аз да искам от г-н Пейчев или от кмета, или от 
Господинова и те нали .. Не, аз искам информация, сядаме заедно 
анализираме и виждаме какви мерки можем да приемем и в съвета, и в 
администрацията, за да направим работата по-подходяща. Не виждам, във 
финансовата и в икономическата сфера няма конкуренция между 
общинския съвет и общинската администрация. Няма как да има, 
материята е различна. И накрая за прогнозата. Ако правим на всеки три 
месеца такъв анализ аз съм обеден, че тогава и много хора ще дойдат .. 
Виж, по-разбираемо ще бъде за обикновения човек като слуша. Сега днес, 
ако са тук и бяхме размножили примерно и пишем, и правим едни актове 
на тези по давност, или анализ за тримесечието, случат постепенно хората, 
образовайки ги ние ще стигнем до нивото, до което те ще разбират една 
част от проблема, тука преди малко също имаше подобно изказване, тогава 
може да участват в дебатите. Иначе как ще участва в дебата като чуе 
„Други дейности по икономиката“ 686. Какво му говори? Айде старата 
технология. Благодаря за вниманието г-н председател.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, Вие вече се изказахте, може би някаква реплика, ама то 

не беше нищо отправено към Вас. Към Вас нямаше абсолютно нищо 
отправено г-н Начков. Две минути, две минути.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Да използвам възможността за реплика. Това, което е хванал като 

информация г-н Станев го знаят и доста колеги. Аз не случайно на 
комисията го казах това нещо. При нас идват доста фирми. Вече се 
получава така, че една на друга почват да се коладят. Може ли един да го 
гонят, да не плаща, аз да плащам, той да не плаща или сега да не казвам 



още по-драстични случаи как да си скрием примерно парите. И затова 
казвам - първо трябва да се затвори откъм информация това, което излиза 
от „Местни данъци и такси“. Много теч на информация има там. И другото 
е - трябва това, което Станев каза, един от големите резерви, както и аз го 
казах, това са и други колеги да не си именуваме всичките, един резерв, 
който при една последователна политика може да бъде, да даде 
възможност за рязко покачване на бюджета и дисциплиниране на тези, 
които са данъчно задължени.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения, относно точката? Вие и 

двамата говорите едно и също г-н Станев, не виждам даже и смисъл за 
реплика или дуплика. За първи път, за първи път той Ви подкрепи. … Така, 
други мнения и съображения, колеги? Няма. .. Няма, така. В режим на 
гласуване. .. Моля? .. Отговор на Вашите въпроси - ама те, има ли някой 
тука, който да Ви отговори на въпросите? Ми не ги виждам от тук. … 
Добре, извинявам се, просто … 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Въпросите свързани с отчета и с бюджета са винаги всеобхватни, но 

цифрите са точни. В действителност много общо сме го така, схематично е 
представено с няколко думи разходите в музеите и в библиотеките, което в 
действителност няма как да даде пълна яснота, затова ще дам разяснение. 
Първо искам да кажа, че музеите и библиотеките са изключително 
делегирани бюджети и техните собствени приходи с решение на 
Общински съвет преди години са предоставени изключително за ползване 
от делегираните бюджети. Т.е. приходите, които те реализират, самите те 
фактически разпореждат. И това, че са делегирани бюджети по-голямата 
част  от техните разходи са естествено от държавен стандарт. За музеите и 
галериите цялата сума като отчет, която е представена е 1 625 000, както 
Вие казахте, но по-голямата част от тези средства 722 000 плюс 183 000 и 
други възнаграждения, и 147 000 - осигуровки, това са заплати, 
осигурителни плащания и други възнаграждения. Т.е. от тези 1.6 млн., 570 
000 е издръжката, всичко останало е заплати и осигурителни плащания на 
уредници, екипи, които са за реставрация, научни звена и т.н. в музеите. 
937 000 в това число от тези 1.6 млн. са точно държавната им издръжка, 
държавния стандарт, който се дава по разпореждане на музеите и 688 000, 
това са техните собствени приходи, които остават на разпореждане в 
музеите. Т.е. те стопанисват и управляват своите бюджети. По отношение 
на библиотеката, аналогичен е случая - 750 816 в действителност е отчета 
на библиотеката, но той не е само за закупуване на книги, както 
съжалявам, че в действителност малко схематично сме го представили в 
обяснителната записка. От него 386 000 са заплати, 36 000 други 



възнаграждения, 74 000 осигуровки или за издръжка е само 218 000 лв. за 
библиотеките - всичко е заплата, осигурителни плащания и други 
възнаграждения. Искам да кажа, че тук се включват и в двете звена, както 
и в много други звена на бюджета се включват и работата по проекти, 
които идват като трансфери, отразени в плана и отчета. Работата по 
проекти по партньорски организации и по работа с Министерството на 
културата, те идват тук, увеличават плана на приходите и съответно влизат 
в този отчет тези проекти. Библиотеката също има собствени приходи за 
191 624, които са на разположение в библиотеката, като делегиран бюджет 
и тя разпорежда тези приходи за извършване на разходи, като част от тях 
или по-голямата част от издръжката е точно от собствените приходи на 
библиотеката. По отношение на „други дейности“ .. По отношение на 
„Други дейности по икономика“ целия отчет на функцията е за 19 157 000 
лв., като в тази функция се включват това, което Вие посочихте не само 
„Други дейности по икономика“, тук се включват първо управлението, 
регулирането на дейности по транспорта и пътища за 590 000 лв., което 
представлява хоризонтална, вертикална маркировка и други дейности по 
регулиране на транспорта, светофари и т.н., издръжки. Тук се включват 
тези държавни средства, които се предоставят от държавата със Закона за 
държавния бюджет за местни пътища в размер на 196 000 лв., те се отчитат 
като местни дейности, но се предоставят от държавата по дейност 832. 
Включва се цялата дейност „Транспорт“, която е 8 869 000 лв., включваща 
местното финансиране и държавните средства, които идват през годината, 
това са 1 636 000 в тази дейност. Включва се и приюта за безстопанствени 
кучета, който е с 234 726 лв. и тук се включва в тази функция „Други 
дейности по икономика“ и международните програми и споразумения, 
които се реализират от община Варна. Тази година вече с новия закон за 
публичните финанси в бюджета Вие видяхте подробни представени 
планове на всеки един от тези проекти. Докато в отчета и съобразно 
миналите, отменените закони за общинските бюджети, тази дейност се 
наблюдаваше отделно изключително от Министерството на финансите и 
ресорните министерства, които са управляващи органи по съответните 
регионални програми. Тук изключително минават проектите, които са по 
партньорски организации, както ние ги наричаме в кавички меки проекти. 
Те служебно си увеличават плана в приходната част и съответно тука 
минават техните разходи. И „Други дейности по икономиката“, самата 
дейност вече „Други дейности по икономиката“, която включва както 
казахме и видяхте в съответните проекто - решения всички предприятия, 
които фигурират в тази дейност. Това са хранителен комплекс, 
репатрирането на автомобилите, туристическия информационен център, 
паркингите и синята зона, решения на Общински съвет, за които са 
предоставени празници по съответните райони по време на годината и 
другите дейности по икономика в община Варна, които са в размер на 5 



187 000, само другите дейности в издръжка, като част от тях, по-голямата 
част от тях близо 4 млн. са данъците, които фигурират тук и от тази 
дейност се изплащат в община Варна. Това са всички данъци на всички 
сгради общинска собственост, които община Варна плаща и такса смет, те 
се отчитат по класификатора на, по единния бюджетен класификатор в 
дейност 898. Като тук отново мога да кажа в рекапитулация на функцията, 
че от всичките тези средства, както казах 8 900 000 е транспорта, субсидия 
за нефинансови предприятия имаме около 2 млн., която също се отчита в 
тази дейност по решение на Общински съвет, заплати и осигурителни 
плащания близо милион, 791 000 са заплатите, 152 други възнаграждения и 
158 000 лв. са осигурителните вноски. Мисля, че тук стана ясно, че вече не 
е само за литература, действително сме били по-кратки в експозето си на 
обяснителната записка. Искам да отговоря и на въпросите за заплатите по 
отношение сравнителния анализ за актуализиране на, актуализацията на 
бюджета, действително изготвихме справка и тази справка ще я 
предоставим. Само няколко думи по отношение на, не само на заплатите, 
но в случая касае въпроса за заплатите. Още на самата комисия по 
„Финанси и бюджет“ без да сме изготвили тази справка, тъй като не сме 
анализирали отчета, дадох разяснение, че разликата в актуализирания 
план, който се изготвя на база все пак някакви отчетни показатели към 
септември в случая, използвахме неприключения отчет за октомври, за да 
изготвим актуализацията на бюджета - дадохме разяснение, че при тази 
разлика се получава от функция „Образование“. И по-детайлно направено 
вече, като сравнителен анализ става ясно, че 927 970 лв. е разликата от 
актуализирания бюджет в повече в отчета на заплатите на училищата и 321 
903 са осигурителните плащания, или общо 1 145 179 е разликата от 
актуализирания бюджет в заплати и осигурителни плащания, като искам 
отново да кажа няколко извадки от закона, от различните закони и 
постановления, които дават право на делегираните бюджети, училища и 
детски градини да преразпределят и да правят вътре в собствените си 
бюджети компенсирани промени, като затова уведомяват изключително 
като задължение уведомяват първостепенния разпоредител, съответно тази 
актуализация на плана при тях е служебна в кавички. Също така, другото 
което се получава в края на годината обикновено, се получават доста 
взаимоотношения с централния бюджет, така наречените … /н.р./ от 
Министерството на финансите, които служебно увеличават плана в 
бюджета на община Варна. И когато представим вече окончателния план 
ние сме длъжни да представим абсолютни всички трансфери. Тези 
трансфери се засичат, ние не ви представяме отчет, ако нев сме убедени, че 
сме получили съответните контроли за вярност от Министерството на 
финансите за всички тези взаимоотношения, че са отразени в този план. В 
тази връзка извършени промени от директорите на училища и детски 
градини прилагащи системата на делегиран бюджет в плана за отчета на 



приходите и разходите за последното тримесечие на 2013 г. на следните 
основания - Закон за народната просвета чл. 41б, ал. 3, 4 и 5 гласи: 
„Директора на училището има право да извършва компенсирани промени 
по плана на приходите и разходите, в това число между дейности, като 
уведомява първостепенния разпоредител с бюджет, затова да се 
разпорежда със средствата на училището, да определя индивидуалните 
възнаграждения, самостоятелно да определя числеността на персонала и да 
разходва средствата по фонд работна заплата в рамките на предоставените 
средства по държавен стандарт“. ПМС 1/09.01. за изпълнение на 
държавния бюджет гласи: „Директорите на училища в системата на 
Народната просвета извършват компенсирани промени по плана за 
приходите и разходите по бюджетите на училището до три дни преди края 
на всяко тримесечие, а за последното не по-късно от 10.12. и представят 
информация … 

 
Иван ЛУКОВ 
Не можах да разбера. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
… на разпоредители с бюджетни кредити … 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли …  
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
… от по-висока степен … 
 
Иван ЛУКОВ 
Само секунда. Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Защото на комисията по „Финанси“, когато отговорихме с едно, две, 

три изречения не стана ясно и затова беше поискана тази справка. Но, 
приключвам, цитирам ви членовете на закона …  

 
Иван ЛУКОВ 
Вижте, г-н Атанасов зададе въпрос, ако той каже, че е удовлетворен. 
 
 
 



Стефка ГОСПОДИНОВА 
Мисля, че стана ясно. … Това са заплати, осигурителни плащания в 

делегирани бюджети в училища и детски градини и получени 
взаимоотношения с централния бюджет през последното тримесечие.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи разбрах това, което ми обяснихте. Ще помоля следващия път 

да бъде прецизирано, защото така прочетено възникват въпроси, затова ги 
зададох. А от тук нататък, ако имам допълнителни въпроси, те ще бъдат 
писмено входирани до Вас. Благодаря. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Благодаря и аз се извинявам предварително за … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Благодаря Ви, г-жо Господинова. Колеги, други мнения и 

съображения, относно така предложеното, предложения проект за решение 
от г-н Балабанов? Ако няма ще ви помоля да си прегледате таблетите - 
четири, пет таблета в момента може би трябва да се рестартират, но .. Да, 
има го вече кворума, благодаря. Ако няма други мнения и съображения, в 
режим на гласуване колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1423-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община  Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет на приходите на община Варна към 
31.12.2013 г. по Пр. 1, както следва:  

                                                                               / в лв. / 
  План 

31.12.2013 г. 
Отчет 
31.12.2013 г. 

  
П Р И Х О Д И   -  ВСИЧКО,  в 
т.ч.:                 

 
224 193 999 

 
209 707 629 



1. Приходи за делегирани 
държавни дейности:             

102 341 308 92 123 572 

1.1 Неданъчни приходи 567 338 622 531 
1.2 Взаимоотношения с ЦБ за 

държавни дейности 
94 555 712 94 500 519 

1.3 Трансфери 672 411 672 411 
1.4 Временни безлихвени заеми 11 000 11 000 
1.5 Операции с финансови активи и 

пасиви 
6 534 847 -3 682 889 

2. Местни приходи: 121 852 691 117 584 057 
2.1 Имуществени и други данъци                                            63 169 330 63 169 330 
2.2 Неданъчни приходи                                                              50 248 449 50 248 449 
2.3 Взаимоотношения с ЦБ за 

местни дейности                             
9 345 588 9 330 260 

2.4 Трансфери -1 083 697 -1 083 697 
2.5 Временни безлихвени заеми                                               13 577 196 13 577 196 
2.6 Операции с финансови активи и 

пасиви                      
-13 404 175 -17 657 481 

 
 

1424-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет на разходите  на Община Варна към 
31.12.2013 г. /Пр.2, Пр.3 /, както следва:   

       План 
31.12.2013 г. 

Отчет 
31.12.2013 

г. 
  

Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО,  в т.ч. по 
функции:      

 
224 193 999 

 
209 707 629 

 Общи държавни служби                                15 124 842  15 122 317 
 Отбрана и сигурност     3 019 490  2 848 379 
 Образование   87 003 672 78 482 295 
 Здравеопазване   13 986 782 12 390 491 
 Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи                        
11 756 537 11 599 075 

 Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда 

59 114 070 56 916 522 



 Почивно дело, култура и религиозни 
дейности           

12 159 081 11 333 695 

 Икономически дейности и услуги 20 172 549 19 157 879 
 Разходи некласифицирани в други функции        1 856 976  1 856 976 
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                    224 193 999 209 707 629 
    

1425-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 
за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г.,  Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет на разходите по капиталовата 
програма на община Варна към 31.12.2013 г.: окончателен годишен план - 
38 603 107 лв., отчет - 31 127 584 лв. (Пр.2, Пр. 3, Пр.4, Пр.5, Пр.6, Пр.6а, 
Пр.12, Пр.16) 

 
1426-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2013 г. в размер на 14 471 042 лв., /Пр.11/,  в т. ч.: 

 
 

Преходен остатък към 31.12.2013 г.  по функции: /в лв. / 

1. от Държавни дейности 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. от Дофинансиране на Държавни дейности 124 270 
 ф-я Образование 80 401 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 000 
 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           41 869 
   
3. от Местни дейности 4 129 036 
 ф-я Общи държавни служби 2 525 
 ф-я Отбрана и сигурност 22 968 
 ф-я Образование 237 330 



 ф-я Здравеопазване                                          50 000 
 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда 
2 197 495 

 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           604 048 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 1 014 670 
   

               Всичко преходен остатък /1+2+3/                                    14 471 042  
 

1427-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.1 40 от Закона 
за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет към 31.12.2013 г. за целеви разходи: 

1. Помощи по решения на Общински съвет: 
а) Лечение на граждани по бюджета на дейност  „Други дейности по 

здравеопазването”: план и отчет - 215 373 лв. /Пр.2/ 
б) Социално битови разходи на социално слаби граждани по 

бюджета на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване”: план и 
отчет -  96 750 лв. /Пр.2, Пр.8 „Социална програма“/ 

в) Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване”: план и отчет - 12 000 лв. 
/Пр.2, Пр.8 „Социална програма“/                                    

г) Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на дейност 
„Обредни домове и зали”: план и отчет - 5 840 лв.  /Пр.2/ 

д) Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: план – 7 816 330 лв. 
и отчет - 7 232 910 лв. /Пр.2, Пр.9/ 

2. Дейност 623 “Чистота” за 2013 г., план – 23 752 187 лв. и отчет - 
22 447 148 лв., в т.ч. преходен остатък към 31.12.2013 г. в размер на 
1 305 039 лв. /Пр.2, Пр.7/ 

3 Разшифровка на разходи, финансирани от приходи по §40 
“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“/Пр.10/ 

4. Целева капиталова субсидия: план в размер на 11 828 000 лв.  и 
отчет - 7 096 535 лв., в т.ч. за д. 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“ по §51 - план и отчет в размер на 
154 323 лв. /Пр. № 2, Пр. № 4/ 

5. Отчет на разходите, финансирани с приходи от туристическия 
данък  - 3 803 657 лв. /Пр.15/ 

6.  План и отчет на приходи и разходи от приватизационни сделки 
/Пр.19/ 



7. План и отчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи 
от концесионни плащания по бюджета на общината за 2013 г. в размер на 
2 407 667 лв. /Пр.18/ 

5.8. План и отчет на средствата от банков заем в размер на 25 585 лв. 
/Пр.№ 16/. 

 
1428-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г.,  Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет на разходите за 2013 г. на дейност 
„Общинска администрация“, дейност „Други дейности по икономика“ 
и общинските предприятия, съгласно Пр. № 2, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 
6а. 

 
1429-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет към 31.12.2013 г. на общинските  
програми: /Пр.8/: 

1. Социална програма на община Варна  за 2 574 882 лв., в т.ч. 7 200 
лв.  за капиталови разходи по бюджета на местна дейност 589 „Други 
служби и дейности по социалното осигуряване”  

2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и 
педагогическите кадри в община Варна – 71 916 лв.  

3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и 
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение  - 66 117 лв.  

4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби – 51 255 лв.  

5. Общинска програма“Аз успявам“ за профилактика и 
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло – 53 755 лв. 

6. Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“ – 74 590 лв.  

7. Общинска програма „Учение без напрежение“ – 41 091 лв. 
8. Общинска програма „Детско дентално здраве“ – 42 886 лв. 
9. Общинска програма „Детско зрение“ – 41 972 лв. 



10. Общинска програма „Здраве в третата възраст“ – 8 226 лв. 
11. Общинска програмa ”Спорт”  - 883 570 лв.  
12. Общинска програма за международни и местни културни прояви 

– 1 833 286 лв.  
13. Общинска програма „Младежки дейности” – 403 456 лв.   
14. Общинска програма“Социален туризъм“ – 15 000 лв.    
15. Общинска програма “ Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора „ – 240 055 лв.  
 
1430-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
окончателен годишен план и отчет на извънбюджетната сметка 
„Приватизация” за 2013 г. /Пр.13/ 

                                      
1431-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и чл.9 от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна 
с изх. № РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
отчет за състоянието общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от 
Закона за общинския дълг към 31.12.2013 г. /Пр.14/. 

 
1432-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2013 г. /Пр. 17/. 

 
1433-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона 

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14007559ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 



приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове /МКЖСВ/ за 2013 г. /Пр.20/. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 5; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Ще ви помоля за тишина в залата колеги. Продължаваме работа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1434-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД13026654ВН/20.11.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в общ размер до 9 000 лв. за закупуване на инверторен заваръчен 
апарат токоизточник за ВИГ и ръчно електродъгово заваряване на 
металите тип „INTEREC V 206 AC/DC“, който да бъде предоставен за 
безвъзмездно и безсрочно ползване на Пункта за базиране  - Варна и 
обучение на трима души личен състав от Пункта за базиране-Варна в 
Технически Университет – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на община Варна за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1435-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД14009133ВН/15.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства за 
безвъзмездна помощ в размер до 690 000 лв. /шестстотин и деветдесет 
хиляди/ лева със средства от трансфера, предоставени на ПУДОС от 
Държавен бюджет за 2014 г. за реализация на проект „Изграждане на 
битова канализация со „Виница север“ – канализационни клонове: кл. 2, 
кл. 3, кл. 5 и част от битовите канализационни клонове – 7, 15, 20, 28, гр. 
Варна“, община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  
 



Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1436-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, 

ал. 1 и чл. 19а от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ РД14009216ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна: 

1. Допълва   и   изменя  свое  решение  № 1349-3 XXVII от 
Протокол  № 28/12.02.2014 г., в следния смисъл: „Обезпечение – залог на 
вземанията по бюджетната сметка на общината за размера на 
задълженията по кредита/залог върху вземанията за собствените 
приходи на община Варна по смисъла на чл. 6, т. 1 от Закона за 
Общинския дълг.“ 

2. Допълва и изменя свое решение № 1399-5/29/12.03.2014 г., 
както следва: „Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка 
на общината за размера на задълженията по кредита/залог върху 
вземанията за собствените приходи на община Варна по смисъла на чл. 
6, т. 1 от Закона за Общинския дълг.“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 37 060 
лв. /тридесет и седем хиляди и шестдесет лева/ без включен ДДС на 
„Черно море прес“ ЕООД  за медийно отразяване и промотиране на град 
Варна като туристическа и културна дестинация, като бъдат включени 
всички общински и държавни културни институти находящи се на 
територията на община Варна, чрез създаване на безплатно 
специализирано печатно издание за чуждестранни туристи с работно 
заглавие „Заповядайте във Варна”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 35 100 
лв. /тридесет и пет хиляди и сто лв./ без включен ДДС на ТВ „Черно море”  
за  медийно отразяване на културните събития на територията на гр. Варна 
и инициативите във връзка с кандидатурата на Варна за Европейска 
столица на културата, чрез създаване на специализирана рубрика в 
сутрешния блок на ТВ „Черно море“: „Сцена култура” по ТВ „Черно 
море”.  

По съвет на адвокат - довереника, предлагам сумата да се .. Само че 
трябва да я преизчислим. .. В самото решение, като крайна сума да се 
посочи сумата с включен ДДС, както в случая е тридесет … Да. .. И според 
няма, не е от значение. 

 
Иван ЛУКОВ 
В решението, което тука е записано не пише със или без ДДС. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи предлагам да не се извършва корекция в такъв случай.  
 
Иван ЛУКОВ 
Без ДДС, добре. Колеги, мнения и съображения по … Няма. В режим 

на гласуване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само. Има предложение сумата без ДДС да отпадне. 
 
Иван ЛУКОВ 
Как сумата без ДДС да отпадне? … Момент, не е пуснато 

гласуването. .. Ами тука е записано на едното място с ДДС, а той го чете 
без ДДС. Разликата е 7 000 лв. И в проекта е записано .. Да, но тука при нас 
е записано, че е с ДДС.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без ДДС е, и при мен е без ДДС. 
 
Иван ЛУКОВ 
Въпросът е как да бъде изписано г-н Начков, защото в документите, 

които са тука не е изписано дали е с ДДС или е без. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Със 7 000 лв. 
 



Иван ЛУКОВ 
7 000 лв. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Т.е. така както е изписано без ДДС - 35 100 без ДДС. .. Така, г-н 

Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение, след като коментирахме с г-н Пейчев е да 

бъде изчислено ДДС-то и да се посочи крайната сума колко е – 42 000 лв. с 
две думи.  

 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
Иван ЛУКОВ 
Ами точно, ами за това говорим. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ок. Значи корекция на предложението, сумата е 42 000 лв. с включен 

ДДС разбира се, но то е ясно, щом не е посочено, че е „с“ означава, че … 
42 120 лв. 

 
Иван ЛУКОВ 
Сумата, която трябва да я гласуваме с ДДС е 42 120 лв., с ДДС. Така. 

В режим на гласуване. Заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи като също с това уточнение сумата да бъде за сметка от 

дейност 898 „Други“. 
 
1438-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
42 120 лв. /четиридесет и две хиляди сто и двадесет/ лева на ТВ „Черно 
море”  за медийно отразяване на културните събития на територията на гр. 
Варна и инициативите във връзка с кандидатурата на Варна за Европейска 
столица на културата, чрез създаване на специализирана рубрика в 
сутрешния блок на ТВ „Черно море“: „Сцена култура” по ТВ „Черно 
море”. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на община Варна за 2014 г. 



 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 2 чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 90 предложено 

последно от Закона за държавния бюджет на Република България и по 
предложение на Костадин Костадинов – общински съветник с № 
ОС14000439ВН/03.04.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
извършените от „Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения“ представлявано от Надка Атанасова Вълкова, със седалище 
и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67, вх. „Б“, 
регистрирано въз основа на съдебно решение № 1523/18.05.1994 г. по ф. 
дело № 1523/2004 г. по описа на Окръжен съд – Варна, ЕИК 1030559155 
инвестиционни разходи, възлизащи на сумата от 179 233,60 лв. /сто 
седемдесет и девет хиляди двеста тридесет и три лв. и шестдесет и две ст./, 
изразяващи се в подобряване на качеството на социалните услуги в 
общността. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Станев и после г-н Атанасов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз още когато го приемахме дневния ред имах няколко въпроса и 

наистина смятам, че първо имало ли е включен, първи въпрос - имало ли е 
включен бюджет, ако правилно съм разбрал, преди седем години в 
бюджета примерно говоря нали сега сме 2014 за 2007 г. или за 2008 г. 
сумата, която е платена на „Сдружение за подкрепа на деца с умствени 
затруднения“. Това е първия ми въпрос. Гласувана ли е в разходната част 
на бюджета, в капиталовата част на социалната програма или където и да е 
другаде, когато сме взели решение да вършим такава дейност и колко е? 
Ако правилно съм разбрал, щото само на социална комисия си 
разговаряхме и никой не можа да ни даде отговор, ако правилно съм 
разбрал, тогава не е била включена тази сума, но трябва да се види и по 
документи как е. Аз просто чакам отговори. Няма значение от отговорите 
какво решение ще се вземе вътрешно, въпроса е, че така или иначе ми 
трябват отговори. Това е първото по бюджета. Има ли такава сума. Втория 
ми въпрос е има ли становище на общинската администрация, относно 
този проблем във времето и къде е това становище? Примерно имало ли е 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. В интерес на истината аз смътно имам 
спомени, някой нещо спори, дебатира, но нямам документ по тези 



решения. Третия ми въпрос е, ако има такива становища и те са довели, 
защото и това не знам, с Тошко разговаряхме, че има дело, ама аз сега 
разбрах, кой сега разбрал, не знам има ли заведено дело от община Варна 
към фондацията за тези средства и това ли е повода за докладната на 
колегата Костадинов, защото тука нямаме становище на администрацията. 
Аз още не съм чул становището на администрацията и разбира се, се 
притеснявам да не влезем в някаква каша, нали без да искаме да се 
набутаме. Още един въпрос имам, ако наистина имаме дело и има 
предложение за споразумение, защото аз не виждам как общинския съвет 
ще приеме инвестиционни разходи, освен да приеме проект за 
споразумение между тази фондация и община Варна за опрощаване на тази 
сума, щото как ще приемаме инвестиционен разход преди седем години? 
Значи другото там да опростим, нали задължения и други неща, по ми 
уйдисва като общински съветник да каже „ами хубаво на, седем години се 
влачим“ туй онуй решили сме накрая, бодат ни 180 000 лв., не можем да се 
оправим с тях на дело, вършат обществено полезна работа, опрощаваме им 
ги, да. Ще си вдигна ръката. Обаче инвестиционен разход преди седем 
години да одобрявам днеска, нали малко ми идва нагорнище. И последния 
ми въпрос всъщност е, има ли изобщо цялостна концепция за решаване на 
този въпрос и официална позиция на общинската администрация? Както на 
правната дирекция нали, така и на икономическата. Не знам дали имаме 
икономическа дирекция, за да може да съм сигурен, че изпълнявам волята 
и желанието на едно мнозинство, компетентно и организирано. Това е 
всъщност въпросите на база, на които искам да си създам позиция. 
Съжалявам много, че не бях на комисия по „Финанси“ г-н Балабанов, пак 
нали щях там да ги задам, щото на „Социални дейности“ никой не зададе 
въпроса. Финансов анализ и контрол, ако има в община Варна позиция, 
която да не е, че не бива да се плаща тез пари, аз ще си резна един пръст от 
ръката. Няма такъв финансист, който да даде такава позиция, нали? Тогава 
просто търся отговори на тези въпроси, за да формираме мнение. Ако не 
можем да дадем мнение, това не означава, че режем главата на 
фондацията, или как се, това обединение на фондации ли е? Просто ще 
трябва, не, ще трябва да смени подхода. Искат да опрощаваме? Дайте да 
опрощаваме. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов поискахте думата, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
В по-голямата си част съвпадат с въпросите, който г-н Станев зададе. 

Но наистина становището на администрацията, дирекция „ПНО“ по 
отношение на споразумение, има ли такова касаещо сумата и начина, по 
който това може да стане. 



 
Иван ЛУКОВ 
Имате ли, колеги … Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има представители на правна дирекция. 
 
Ралица СЛАВОВА 
Добър ден, юрист консулт съм от правната дирекция. По отношение 

на конкретния проблем с доставчика на социалната услуга, бяха заведени 
три граждански дела по искане на социалната дирекция, които преди два 
месеца бяха спрени по повод на депозираното предложение. Делата са 
спрени до постигането на споразумение, като конкретно сме изразили воля 
пред съда, че сме в процес на одобрение на извършените разходи. Това е 
всичко.  

 
Янко СТАНЕВ 
…………….. /н.р./ 
 
Ралица СЛАВОВА  
Имаше постъпил … Конкретно, имаше конкретно предложение, не 

беше по инициатива на правната дирекция. 
 
Янко СТАНЕВ 
…………….. /н.р./ 
 
Ралица СЛАВОВА  
От Общински съвет имаше предложение, от конкретен общински 

съветник.  
 
Иван ЛУКОВ 
От общински съветник или от Общински съвет? 
 
Ралица СЛАВОВА  
От общински съветник. … Може би … Г-н Костадинов. 
 
Янко СТАНЕВ 
…………….. /н.р./ 
  
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов. 
 
 



 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Понеже слушам с интерес констатацията за жива излагация, при 

условие, че можем съвсем спокойно да кажем, че за последните две години 
и половина в работата на Общински съвет има поне хиляда други повода, 
по които можем да говорим така. Сега ще разясня в детайли за какво става 
въпрос. Тук е и г-жа Лидия Маринова, която разбира се ще подкрепи това, 
което ще кажа. Става дума за казуса, с който е запознат кмета на общината, 
г-н Иван Портних, запозната е и г-жа Лидия Маринова, и Пламена 
Маринова, съответно като заместник - кметове отговарящи за социалните 
дейности и за правно-нормативното обслужване на общината. Казусът е 
следния, преди около повече от десет години в сметката на дружеството, 
което от двадесет години извършва тази социална услуга на територията на 
нашата община, започва да се трупат малки суми заради това, че ползвайки 
доброволци за извършването на социалните дейности, една част от 
делегираната през общинския бюджет субсидия остава не използвана. На 
основата на чл. 90 от Държавния бюджет, както е добре известно, той 
позволява да се трупа преходен остатък, след пет години, когато това 
дружество работещо същевременно и с холандското правителство, и с 
правителството на Република България, решава да направи един масивен 
ремонт на сградата, в която предоставя социалната услуга в Морската 
градина. Сумата, която в момента коментираме и която се е натрупала за 
тези години е използвана за изграждането на една допълнителна част в 
сградата, където се изгражда шахта за инвалиден, за асансьор за инвалиди, 
както и други подобрения, които са за подобряване на качеството на 
социалната услуга като цяло. Минава ремонта, кмета на общината г-н 
Кирил Йорданов тогава отива, реже лентата заедно в присъствието на 
холандския посланик и в присъствието на представители на държавната 
администрация, областен управител и т.н., и т.н. Две години по-късно 
Здравко Марков се сеща, че тези пари трябва да му ги дадат. Аз не мога да 
кажа дали става дума за нещо, което г-н Марков е смятал, че трябва да му 
се даде лично на него или нещо друго, това не мога да кажа и не знам. 
Знам само, че в един момент общината решава да заведе дело. Когато 
Пламена Маринова влиза в кабинета си, установява няколко подобни 
висящи да ги кажем дела, които ако в случая сметнем, че общината 
спечели на практика ще доведе до фалиране на най-старото подобно 
дружество развиващо социална дейност на територията на нашата община. 
Междувременно хората от сдружението, което обслужва над 180 лица, 
както деца, така и възрастни с умствени затруднения, се обърнаха към 
мене, това стана още миналата година септември месец с молба за 
намиране на някакъв изход. Направихме една среща с Иван Портних 
миналата година септември месец и с Лидия Маринова тогава. Разговорите 
започнаха още от миналата година, като се търсеше начин за да се реши 



този изключително неприятен проблем. Неприятен за общността, 
неприятен за обществото, неприятен за общината. Начина за решаването 
на този казус, забъркан от старата администрация беше предложен от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ да стане по този начин. 
Решението, което аз предлагам сега съм го консултирал със специалистите 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“, именно за да не се 
получават „каши“ и за да не се получава ситуация, при която някой да се 
чуди какво става. През цялото това време, както кмета на общината, който 
за съжаление днес не е в града, за да го потвърди, така и заместник - 
кметовете Пламена Маринова и Лидия Маринова са в течение. Нещо 
повече, целия процес по преустановяването на този срамен за нашата 
община казус, тече под тяхното ръководство бих казал, професионално 
ръководство. Ще спра до тук и ще помоля г-жа Маринова, ако има да каже 
още нещо допълнително и след това ще ви помоля наистина вече всеки ще 
си прецени, да подкрепим това решение, защото ако приемем, че нещата не 
се случат така и в крайна сметка делото да кажем бъде възобновено, това 
означава, че дружеството ще фалира естествено, защото то развива 
дейност само и единствено на базата на субсидии, както и разбира се на 
помощта на холандското правителство. Това е не просто най-старото, но и 
най-добре работещото. Тук може и г-жа Хамза да го потвърди, или хайде 
добре, да кажем едно от най-добре работещите в нашия град.  

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че това е, което имам да ви кажа и ще помоля г-жа Маринова 

наистина сега да се намеси. Благодаря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Чакай, момент, момент.  
 
Янко СТАНЕВ 
Как се казва … /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сдружение за лица, дневен център „Ривиера“. 
 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, г-н Станев. .. Момент. Г-н Станев. 



Лидия МАРИНОВА 
Аз или … Извинявайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев има въпрос към …  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз всъщност разбрах от г-н Костадинов две неща: първо тази 

фондация или сдружение, не знам е изхарчила неправомерно пари, които е 
получавала по общинския бюджет. Ако не съм, моля да ми отговорите. 
Неправомерно, защото аз съм свидетел и имам документи за финансови 
ревизии, направени на неправителствени организации, където само заради 
не спазване на вътрешното бюджетиране, т.е в проекта те имат 50 % за 
заплати, 30 % за такива разходи, 20 %, те са изхарчили 53 % за заплати, а 
примерно са изхарчили вместо 20 % за консумативи 17 %, тези НПО-та 
бяха глобени жестоко и възстановиха в бюджета на общината средствата. 
Мога да представя такива документи. Т.е. първото нещо, което разбрах 
току що е, че имаме неправомерно похарчени пари, които са получени от 
общината, така разбрах аз. .. Г-жа Савова, така разбрах тука нещо. Щото си 
мълчиш, нали и чувам. Не чувам, нещо да реагираш. Така, второто нещо, 
което разбрах, че сега в момента, понеже сме завели дело вероятно заради 
някоя от ревизиите, не чух нищо за позицията, която е имала общинската 
администрация във времето, защото това при една ревизия, подлежи 
естествено на наказание. Значи, който и да е контролен орган, като види, 
че не е изхарчено по предназначение, ясно е, че е нарушение. Значи, няма 
преходен остатък. Много се извинявам, значи има бюджет, на НПО-то има 
бюджет гласуван с параграфи, параметри и тези параметри при ревизия се 
преглеждат. За заплати 5 700 лв., значи 5 700 за туй, 3 100, значи 3 100. В 
случая говорим за 180 000 лв., които са похарчени, защото не са ги 
изхарчили за дейността, за която са определени, за друга дейност. Така ли 
е? Това са пари от бюджета на община Варна. .. Държавно делегирания 
бюджет, да. И сега днеска ние искаме да им, значи още по-зле щото 
нарушението е по-лошо, аз мислех, че е от общинското делегирано. Сега 
чух от вас, че е от държавното, така ли е? .. Олеле майко. Тогава и вторият 
ми въпрос, който е пак към това, което разбрах - значи действително става 
въпрос за това да спасим едно НПО от фалит. Спасението на НПО-тата от 
фалит не става чрез одобряване на инвестиционни разходи направени в 
нарушение на бюджета, а чрез опрощаване на задължения.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Това, което искам само да поясня, че наистина още по времето, 

когато бях общински съветник това, тази фондация се обърна с този 
проблем към нас, защото са заведени дела. Сега, когато поех ресора отново 



бях сезирано по този проблем и тъй като ставаше въпрос за дела, аз затова 
казах и на г-н Костадинов и говорихме с г-жа Маринова, да се вземе, да се 
даде правно становище какво се случва в този проблем, защото аз не мога 
да отговоря на този въпрос. И тогава ми беше казано, че делата от 
общината са спрени, за да се постигне споразумение. Правилно ли е? .. 
Така че нашият дял, като социална дирекция е до там ние да направим 
възможното да имаме споразумение, което правилно подчерта г-н Станев, 
че чрез опрощаване е по-правилно да стане. … Да, така че да - тези 
инвестиции са направени и не по предназначение, но са направени спешно, 
нуждата е била спешна от асансьор.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Тонев поиска думата. Колеги, ще ви моля по на 

кратно да се провеждат изказванията и след г-н Тонев, г-н Джиков поиска 
думата и после г-жа Савова, за сега.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Ще искам допълнително уточнение, разбрах … 
 
Иван ЛУКОВ 
Само малко, не Ви разбрах. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ще искам допълнително уточнение, разбрах че става въпрос за НПО, 

което е … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не се чува, не се чува.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Искам уточнение дали имаме право това изобщо да го правим. 

Разбрах, че става въпрос за държавно финансиране. Държавата използва 
структурите на общината, за да може да подпомага неправителствените 
организации, които искат въпросните средства, съгласно определен 
бюджет, съгласно планирани разходи. Очевидно това нещо е направено, 
като са направени по-малко разходи, отколкото са одобрени, като или 
лицата са били по-малко, или е така, както те казват, че е имало 
доброволен труд, от където са ги икономисали средствата. Интересното е, 
че като са го имали доброволния труд, очевидно това не са средствата 
икономисани за една година, а са средства икономисани в продължение на 
няколко години и те са се трупали. Е ли е коректно, при положение, че те 
имат безплатна помощ следващата година пак да искат въпросната по-
голяма сума, за да остане пак излишък от работно средства? Дори ремонта 



да е спешен би следвало това да се искат като пори от бюджета, тогава 
когато е би трябвало да се искат, а не сега да се търси опрощаване. А какво 
ще стане, ако държавата тези 180 000 лв. си ги поиска от община Варна, 
след като ние ги опростим, от където те очевидно не са и изхарчени за 
целите, за които са отпуснати от държавата, а ние имаме само и единствено 
кротката функция да контролираме дали средствата са изхарчени 
правилно. Не считам, че е в нашите правомощия да опрощаваме чужди 
пари. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джиков, заповядайте. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Г-н председател, защото се говори за признаване на направени 

инвестиции, аз искам да попитам кой е проверил проекта, кой е проверил 
количествено-стойностни сметки, кой е проверил извършената работа от 
администрацията, за да ни се предлага нещо такова, дори да не сме прави - 
говоря за държавно делегиране, това което д-р Станев каза. Всеки може да 
каже, че е изхарчил 179 000 за нещо, инвестиционна политика имаме - кой 
го е проверил? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Може би, г-н Джиков може би вносителя на предложението, аз не 

знам кой да Ви отговори на въпроса. Г-жа Маринова може би, не знам. Г-
жа Маринова, ако отговорите на въпроса на микрофона, ако обичате. .. 
Ами, аз иначе няма как, аз не мога да Ви отговоря. .. Моля? 

 
Веселина САВОВА 
Да, ама няма, трябва да … Имам проекто предложение какво да 

правите. 
 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми кажете го на микрофон, аз не мога … Нали протокол се води. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Това, което си спомням в комисията по „Социални дейности“ бяха 

представени финансови документи, от там нататък аз нямам никакви 
други. .. Да, точно това Ви казвам, нямам в себе си … Не мога да отговоря 
на този въпрос, защото не сме се занимавали с този въпрос. 

 



Веселина САВОВА 
Г-н Луков, може ли. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Савова. 
 
Веселина САВОВА 
Тъй като г-н Станев спомена името ми аз искам да кажа, че в случая 

съм съгласна с него, че решението не е издържано от тази гледна точка. От 
друга страна се вижда пълен консенсус в съвета да се търси изход от 
ситуацията и тъй като правно-нормативния отдел на общината видимо не 
се е справил с казуса, може би трябва да направите една работна група от 
юристите на съвета и да го решите в рамките на някакъв период, защото 
така гласувано първо няма да го гласувате, защото половината се съмняват 
в правотата и след това то ще бъде бумеранг. Явно трябва да се изчисти 
казуса. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Юристите на съвета, не е в тяхно задължение да правят този правен 

анализ. 
 
Веселина САВОВА 
Но след като трябва да го гласувате, някой трябва да Ви даде мнение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако някой поиска тяхното мнение – да. Г-жа Хамза. .. Когато не ти 

искат мнението, защо да го даваш. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, таза докладна от колегата Костадинов беше 

разглеждано на комисия по „Социални дейности“. Решението на 
комисията е – връща към дирекцията „Социални дейности и здравно 
развитие“ за правен и финансов анализ, и предложение от страна на 
администрацията. Самата аз също се опитах да разбера нещо като 
информация по етажите, абсолютно разнопосочна информация. И мисля, 
че най-разумно е именно от страна на администрацията и от кмета - всички 
документи са там, то тях трябва да излезе предложението да решение, 
което да бъде входирано в Общински съвет. Това е и решението на 
комисията. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-жа Софрониева. 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, аз ще ви предложа да не разискваме повече, да разберем 

откога тече шестмесечния срок, тъй като предполагам, че има шестмесечен 
срок, който съда е дал да се случи споразумение по ГПК - кога е започнал, 
да се направим сметка, да се направят проверки и на следващата сесия 
според мен, ако не е късно, тогава да се вземе решение. Благодаря. .. Кога е 
срока? .. Юристите ..  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря г-жо Софрониева, и аз исках да питам същото нещо. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, ами те са тука юристите. .. Остават четири дни, значи имаме 

време и аз предлагам да оттеглим точката от дневния ред, и да я гледаме на 
следващо заседание. 

 
Иван ЛУКОВ 
Процедурно предложение постъпи за отлагане на … Добре, разбрах. 

Г-н Костадинов, заповядайте. .. Е ми разбрах. Да бе, и да се изискват 
необходимите документи. Ама това постъпи, като предложение. Казвам 
само. 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Колеги, аз съм изключително радостен да видя толкова много 

активни, участващи в дебата общински съветници при условие, че по-
голямата част от точките минават изключително без обсъждания даже. 
Направи ми впечатление, когато гласувахме преди около час и половина 
фондация „Лумос“, два часа, фондация „Лумос“, нещо което очевадно не 
беше гледано на комисия, което събуди да кажем притеснителни такива 
съображения и т.н., и т.н. Направили ви впечатление как тогава нещата се 
случиха с махане на ръка, хайде дай да мине сега бе, дайте да не изтървем 
срока и т.н. Аз нямам нищо против онова решение, само че много 
лицемерно, когато общинския съвет проявява двоен стандарт. Хубаво, 
добре, ще приемем сега да се оттегли или да се отложи точката за 
следващия път и т.н., и т.н. Накрая решението трябва да бъде в полза на 
нашето общество и в полза на сдружението работещо, пак казвам - 
изключително безупречно през последните двадесет години. Въпроса е 
защо сега правим този цирк при условие, че пак казвам и ресорния 
заместник - кмет и заместник - кмета отговарящ за правната дейност, и 
кмета на общината са запознати с този казус вече повече от шест месеца го 
дискутират помежду си. Така че лично за мен това е меко казано 
неразбираемо и освен да се отлага във времето, не виждам абсолютно 
никаква друга последица от това, което сега ще вземем. Силно се надявам 
да не се стигне до някаква развръзка, в резултат на която да кажем тази 



дейност да бъде ликвидирана на територията на общината, защото е съвсем 
възможно да се случи. В резултата е необмислени дейности. .. Да примерно 
да кажем, че за съжаление има повече негативни, отколкото положителни 
примери г-н Тонев. Така че двойния стандарт не би трябвало да е стандарт 
на общинския съвет във Варна си мисля аз, но в крайна сметка 
мнозинството решава. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Станев, реплика. … И след което предложение от 

… 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, няма да го използвам като реплика към 

колегата Костадинов, но само ще кажа каква е разликата между няколкото 
спорни въпроса днеска и този. Онези също бяха принципни и аз не мога да 
отрека правото на д-р Бояджиев и още кой беше, които бяха, затова че 
трябва да се разгледа в подробности договора, защото и аз като чуя такива 
приказки започвам да се притеснявам и честно си го казвам, но тука става 
въпрос директно за пари. И тъй като г-н Костадинов съм запознат и с 
някои по-специални органи, мога да Ви кажа, че това е много голям 
проблем. Така както го предложихте днеска, макар и с добронамереност е 
много голям проблем, даже не знаете какъв проблем, даже не знаете какъв 
проблем и аз затова се учудвам на наглостта на правния отдел да ми 
казват, ама ние тука ще сключим споразумение. Чакай малко бе ей, какви 
сте вие, че сте спрели и сте декларирали в съда. Покажете ми заповедта с 
която, хайде да не замесваме кмета, заместник - кмета или който и да ви е 
оторизирал и ние сме взели решение. Ами ако ние вземем решение да не 
прекратим и да не опростим, знаете ли на какво ми прилича това - на едно 
дело с което си загубихме собствеността във „Варна газ“. Знаете ли колко е 
оценката на дяловите към тоя момент, които загубихме тогава? Да, над 10 
млн. И така парченце по парченце се трупат, затова не искам да питам 
финансистите и да ги топя, ще бъде неколегиално, защото те ще кажат че 
нямат право. Затова има голяма разлика. Предишните предложения нямаха 
пари, „Лумос“ няма да вземе пари, там какъв беше другия спорния въпрос - 
няма да вземат пари. В случая обаче става въпрос за 180 хил. лв., които ако 
не ги избистрим както трябва ще бъде нарушение. Само толкова. И аз го 
предложих правилното предложение и ако бяхте ме питали предварително 
и бяхме седнали да дебатираме в общинския съвет, аз ви казвам, че щеше 
да бъде ясно. Единственото което можем да направим е да опрощаваме. И 
то тука не държавни, не, не. Аз знам как става, ние просто ще трябва да им 
дадем, за да върнат те на държавата ние тъй или иначе ще … /н.р./ 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Бояджиев, постъпи предложение за прекратяване на 

дебатите, последно и гласуваме предложението за прекратяване на 
дебатите. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз не чух такова предложение, но ще се изкажа по темата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има. Г-н Балабанов го направи преди малко, за прекратяване на 

дебатите. Аз няма да си го измисля. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ами явно тогава г-н Станев се е изказал, все пак и аз да имам тази 

възможност. 
 
Иван ЛУКОВ 
Казах след Вас постъпи предложение от г-н Балабанов за 

прекратяване на дебатите. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
… говорим за двойни стандарти, двойните стандарти са тука, пак 

става въпрос за пари, както и при предложението за „Лумос“, защото 
тогава на нас ни се вменяват като Общински съвет да приемем 
предложението и да го включим в социалната програма на община Варна. 
Ние като помощни органи към общинския съвет в комисиите разглеждаме 
едни решения, както това забелязах, че е взето с пълно мнозинство 12 към 
0, а същевременно бламираме решенията си в зала, там където наистина са 
важни решенията и когато става въпрос за конкретни срокове бяха, имах 
спор с уважаемата от мен заместник - кмет, в случая с „Лумос“ не 
преследваме никакви срокове и съвсем спокойно можеше да го разгледаме, 
като предложение, защото помолих грамотен юрист, седем нарушения на 
нормативни база има в това предложение за споразумение. Но в 
конкретния случай, съм абсолютно съгласен, въпроса е да дадем срок. 
Явно двойните стандарти работят не само в общинския съвет, а и в 
администрацията, като някой проекти се приемат много присърце, въпреки 
че не гоним срокове, а други като предложение нещо което е работило 
десетки години вече конкретната фондация, аз я познавам. Затова 
предлагам .. Да, нека да го отложим, да му дадем конкретен срок за 
решение на проблема, в решението на Общински съвет – Варна и да се 
възложи на кмета точно в определен времеви интервал да има конкретно 
решение юридически издържан. Благодаря за вниманието. .. Т.е. в рамките 
на 20 дена да има конкретно решение от страна на администрацията и да го 



разгледаме в комисия и да бъде готово за разглеждане на сесия. Благодаря 
за вниманието, както е редно да минават нещата през комисии. А не да се 
противоречим постоянно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно Ви разбрах, т.е. до следващата сесия ние трябва да имаме 

изготвено решение. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, точно така, юридически грамотно, но с конкретно решение на 

общинския съвет го възлагаме на кмета, като решение на администрацията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, ами постъпило е предложение за прекратяване на дебатите 

от г-н Балабанов. Колеги в режим на гласуване за това предложение, което 
постъпи от г-н Балабанов за прекратяване на дебатите. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
И по същество, постъпило е предложение да се оттегли тази точка и 

в срок от 20 дни да имаме изработено становище от правно-нормативната 
дирекция, което да бъде внесено в „Правната комисия“ и отново в 
комисията по „Финанси и бюджет“, и на следващата сесия да бъде 
разгледано и гласувано проекто-предложението. Така, колеги в режим на 
гласуване за това предложение, което току-що го изговорих. 

 
1439-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна, възлага на кмета на община Варна след получаване на 
становище от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ при община 
Варна да изготви и внесе в срок до 20 дни мотивирано предложение за 
решение относно извършените от „Сдружение за подкрепа на лица с 
умствени затруднения“ инвестиционни разходи, което да бъде разгледано 
от ПК „Правна комисия“ и ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на решение 
от Общински съвет – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последна точка: 
 



1440-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на вестник 
„Народно дело“ ООД в размер на 42 000 / четиридесет и две хиляди/ лева 
за медийно отразяване на работата по втория етап от конкурса „Варна – 
Европейска столица на културата“. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., “Международни и 
местни културни прояви, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на Община Варна за 2014 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги мнения и съображения по така направеното предложение. 

Няма. В режим на гласуване. Момент да изчислим пак парите. Да не стане 
грешка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи сумата е 42 000 лв. 
 
Снежана ДОНЕВА 
42 000 лв. е сумата. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последно колеги по отношение на сумата за медийно отразяване на 

„Черно море“ ЕООД също следва да бъде с включен ДДС, сега в момента я 
изчисляват колегите. … Значи сумата е 37 060 лв. с включен ДДС е 44 400 
лв. .. Благодаря, колеги. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Минаваме към следваща точка. … Трябва да го гласуваме 

това. .. Значи сумата е 37 060 лв. без ДДС, с ДДС е 44 412 лв. В режим на 
гласуване. … Секунда само да обявя гласуването и ще Ви дам думата. 

 
1437-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
44 412 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет/ лева 
на „Черно море прес“ ЕООД  за медийно отразяване и промотиране на 
град Варна като туристическа и културна дестинация, като бъдат включени 
всички общински и държавни културни институти, находящи се на 
територията на община Варна, чрез създаване на безплатно 



специализирано печатно издание за чуждестранни туристи с работно 
заглавие „Заповядайте във Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-н Пасев. 
 
Петър ПАСЕВ 
Ползвам правото си като гражданин на Варна да се изкажа и второто, 

като засегнат днеска неправомерно, бивш общински служител, не съм 
дошъл да се защитавам, а да покажа някой факти съвсем накратко. 
Поздравявам общинските … 

 
Снежана ДОНЕВА 
По коя точка, извинявайте. 
 
Петър ПАСЕВ 
Поздравявам общинския съветник Христо Атанасов, че поставя един 

важен проблем за общинския съвет, как се ползват жилищата, 
помещенията, ресторанти, магазини, въобще общинската собственост 
правомерно или не. Поздравявам го за това. Само че в анонса си, 
извинявам се, може би е бил подведен - той ползва моето име и във всички 
сайтове днеска, много държа на името си и се гордея с това, което съм 
направил за работата си в общината, за което съм награден от 
Министерството на спорта за заслуги към българския спорт, не се 
срамувам от това което съм направил, но това което днеска се каза, днеска 
се каза за мен и моето семейство и дъщеря ми в момента е в бърза помощ 
следствие на това, което се каза съм дошъл да кажа, че това не е вярно. Аз 
съм в общинско жилище – да, със заповед, ето я, който иска, медиите могат 
да я видят, оригинала, това е копие, оригинала е в общината, комисия, 
толкова внимателно беше разглеждано, имам от десет години, от по 
вписванията служба документи, че нито аз, нито семейството ми имаме 
имоти и ако г-н Атанасов знае къде са, да ми каже да си ги взема за да ги 
ползвам, но ние нямаме такива имоти. Уважаеми общински съветници и 
граждани, и медии, които днеска пишете - извинете, преди и сега в 
общината има служители, които са работили без да ползват служебното си 
положение за облагодетелстване, претендирам и заради това съм тук, за да 
си защитя името, че аз съм един от тях, не съм се възползвал, не си отидох 
с пет апартамента, не си отидох с мерцедес, не си отидох с вила, а живея 
под наем и спазвайки всички нареждания. Тази година от януари месец аз 
имам оригинали в общината от службите по вписвания, че нямам никакви 
имоти в родния си град Русе и град Варна и свършвам, ако г-н Атанасов 



беше така добър да провери предварително, а той има право, като 
общински съветник днеска нямаше моето име да се спряга в целия град и 
по всички медии, като човек, който е нарушил законите, няма такова нещо, 
не съм нарушил законите и моля след проверката г-н Атанасов, ако 
наистина се окаже, че аз съм прав да получа извинение и името ми повече 
да не се забърква в такива истории. Не  ме сравнявайте с Иво Филипов - 
там може би историята е друга, може би има имоти неправомерно 
ползвани от някой, не съм аз човека, който ще Ви дава сведения, 
поразровете се, но аз съм чист и съм спазил всички законови изисквания, 
за да ползвам това жилище, плащам си наема, плащам си всичко. Така че 
не ми е приятно да ми се опетнява името и на семейството ми с неверни 
данни. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Минаваме към следваща точка - „Правна комисия“. 
  
 
 
 
 

  



VIII. 
 

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

“Правна комисия” относно: 
(1) – изменение на Наредба за принудително преместване на 

ППС с техническо средство „паяк” на територията на община Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Варна. 

(3) – изменение на Наредба за управление на правото на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества. 

(4) – изменение и допълнение на Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на община Варна. 

(5) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна. 

(6) – отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на 
концесии от Общински съвет – Варна и Наредба за прилагане на 
модели на публично частно партньорство в инфраструктурния сектор 
и в процеса на управление на комплексни проекти в обществена полза 
на община Варна. 

(7) – даване на съгласие кмета на община Варна да сключва 
договори за безвъзмездно поддържане на зелени площи на 
територията на община Варна. 

  
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „ПК“ 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми граждани, журналисти. Започваме с 

точка едно от дневния ред на комисия „Правна“. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, моля запазете тишина.  
 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1441-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001794ВН/24.01.2014 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 11 от 
Наредба за принудително преместване на ППС с техническо средство 
„паяк” на територията на Община Варна, както следва: 

Чл. 11. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява 
от кмета на община Варна или чрез упълномощени от него лица. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така прочетеното предложение. 

Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържал се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 

1442-8. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна създава нова буква „г” в чл. 6 от Наредба за 
принудително преместване  на ППС с техническо средство „паяк” на 
територията на община Варна:  

Чл. 6 /г/ При престояване на блокирано с техническо средство тип 
“скоба“' ППС, паркирано в зона за кратковременно паркиране повече от 
времето, указано от пътния знак, както и след изтичане на работното време 
на съответната зона, то може да бъде репатрирано от мястото на 
паркирането по реда на чл. 168 от ЗДП, като водачът или собственикът на 
ППС, освен разноските по блокирането с техническо средство тип „скоба“', 
заплаща и разноските по репатрирането и паркирането. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така предложеното решение. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
 
1443-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

по предложение на кмета на община Варна с изх. № ОМДС13002428ВН-
005ВН/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, приета с решениe № 1125-10/23/18.09.2013 г. на 
Общински съвет – Варна, съгласно приложение № 1 към настоящото 
решение. 

1443-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14001920ВН/27.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява текста на 
заповед за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска 
собственост, предоставени за управление по реда на чл. 6, ал. 4 от 
наредбата, съгласно приложение № 2 към настоящото решение.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
1444-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

по предложение на д-р Цветелина Търпоманова – управител на 
Амбулатория групова практика – „Специализирана медицинска помощ – 
Център за психическо здраве – Варна” ЕООД с № ОС 
13001389ВН/29.10.2013 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 19, ал. 2 от 
Наредба за управление на правото на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, както следва: 

„Не могат да бъдат управители на общински предприятия – 
еднолични дружества с ограничена отговорност и физически лица, които 
работят по трудов договор, освен ако заемат академична длъжност във 
висше училище или научна организация”. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения по така направеното предложение. Няма.  

Преминаваме към на гласуване. .. Извинявай, не те видях. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Някак си предложението ми прозвуча като да трябва да заемат, за да 

бъдат управители, а не би ли следвало текста да е по-коректен с 



изключение на тези, които заемат. Т.е. не важи ограничението за лицата, 
които заемат длъжност по трудов договор.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Какво предлагате? 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Секунда само – освен, ако заемат. 
 
Юлияна БОЕВА 
Значи този текст кореспондира нали, аналогичен текст съществува и 

в други закони.  
 
Миглен ТОДОРОВ 
„Не могат да бъдат управители на общински предприятия – 

еднолични дружества с ограничена отговорност и физически лица, които 
работят по трудов договор, освен ако заемат академична длъжност във 
висше училище или научна организация”. 

 
Юлияна БОЕВА 
Точно така. Това го коментирахме по време на комисията. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Оттеглям си въпроса. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. В режим на гласуване. .. Остава текста, който прочете 

председателката на комисията. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
1445-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006825ВН/21.03.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената 
система на територията на община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 



Юлияна БОЕВА 
На микрофон го кажи. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Валентина Софрониева - „за“. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
1446-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006827ВН/21.03.2014 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Варна, Приложение 2 в следния смисъл: 
услугата № I „Дирекция „Управление на човешките ресурси и 
административни услуги“ и районите по компетентност“, т. 1.1. „Издаване 
на служебна бележка за липса или наличие на задължения към община 
Варна“ в колона последна вместо „1“, да се чете „безплатно“. 

 
Едно в смисъл на един лев. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Юлияна БОЕВА 
С това се отменя такса „Добър ден“, както я нарече колегата 

Тодоров. .. Добре, извинявай тогава. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
1447-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028782ВН/13.12.2013 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за 
условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – 



Варна, приета с решение № 749-5/1996 г. и Наредба за прилагане на 
модели на публично частно партньорство в инфраструктурния сектор 
и в процеса на управление на комплексни проекти в обществена полза 
на община Варна, приета с решение № 737-14/9/25,28.07.2008 г.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Юлияна БОЕВА 
Отмяната на тези наредби е във връзка с променено национално 

законодателство. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържал се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
И точка седем: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 5 във вр. с чл. 

5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД14009903ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
кметът на община Варна да сключва договори за безвъзмездно поддържане 
през 2014 г. от физически или юридически лица на зелени площи на 
територията на община Варна – паркове, градини, детски площадки, 
спортни площадки и междублокови пространства и части от тях като 
лицата, поддържащи зелени площи по тези договори имат право да 
поставят информационна табела, указваща кой поддържа тези площи, с 
размери до 1,00 м./0,7 м. и монтирани на височина с горен ръб на монтаж – 
до 1,20 м. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения по така направеното предложение. Няма. В 

режим на гласуване. ... Г-н Джиков. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Какъв ще бъде механизма на изваждане от заданията на фирмите, 

които поддържат зелената система на територията на община Варна, след 
като се предоставят безвъзмездно на фирми и физически лица да 
поддържат тези площи. .. Там има възлагане, имаме обществени поръчки, 
които мисля, че в момента са в действие. Кой ще контролира това нещо и 
по кой начин ще се извърши. 



Снежана ДОНЕВА 
От администрацията има ли някой да обясни? 
 
Юлияна БОЕВА 
Считам, че това е технически въпрос, който не представлява някаква 

сложност и няма касателство към това, което е предложено. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Приемам въпроса на г-н Джиков, резонен е, обаче всъщност 

предложението е за даване на възможност от физически и юридически 
лица да поддържат тези зелените площи. Наистина за мен въпросът е 
технически, така че аз бих предложила решението да се допълни, като след 
подписване на ангажимент същите да бъдат изключени от поддържащата 
фирма за района. Нали това да е част от ангажимент. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Има преди теб. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Тъй като предложението влезе и в комисиите, резонно е това като 

коментар на г-н Джиков, но само по себе си то по същество е за 
оправомощаване на кмета да може всъщност да влиза в такива … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Запазете тишина, ако обичате. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Така. До голяма степен и по моя инициатива се движи тази преписка, 

тъй като съм в обществения съвет по Архитектура – „Планекс“ е едната 
фирма, която инициираха подобно мероприятие. Става въпрос наистина за 
безвъзмездно поддържане от страна на фирми и на граждани заявили 
участие. В този смисъл имаме го абсолютно всички на таблетите си, 
можете да го погледнете, преди десетина дни мисля, че е входирано. Не е 
разглеждано по същество в комисия, но ние в момента даваме принципно 
съгласие за това. Включително, тъй като то само по себе си по същество не 
представлява разпореждане с публично имущество. Коментирахме и с адв. 
Стефанова, че ние всъщност даваме принципно съгласие за това. Не 
даваме съгласие за разпореждане някакъв друг вид управление на тази 
собственост. .. И общо количество неподдържани площи всичките ги знаем 



как изглеждат. .. Аз не мога да разбера всъщност за какво говорим в 
момента. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Заповядай. 
 
Юлияна БОЕВА 
Значи … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Огнян Къчев. … Г-н Къчев, слушам. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Колеги, първо ние нямаме регистър по чл. 63 от ЗУТ. Ние, никой не 

знае, изключително уважавам мнението на г-н Джиков, съгласен съм с 
Таня Парушева. Това което го предлагам .. Вие като бивш кмет знаете ли 
колко зелени площи има във „Владиславово“? Не, 100 %, защото нямате 
регистър. 100 % Вие също сте били … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги много ви моля, ще ви дам думата. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Нека да имаме възпитанието да се изслушваме. Да не влизаме в 

диалогов режим. Аз задавам риторично въпроса. Като няма такъв регистър 
по чл. 63 нито един не е в състояние от сегашните или бивши кметове да 
каже точно колко процента е зелената система в съответния район. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Сигурни ли сме, че няма в районите регистри? 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Няма със точност такова нещо, затова от 2005 г. … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
… това, което е трябвало да го свърши бившият кмет Йорданов и 

което в момента е процедура на третия и четвъртия етап от тази поръчка, 
която се прави този регистър. След като бъде направен този регистър ще 
има промяна в общия устройствен план на града в частта му за зелената 
система, като се направи опорен план на зелената система. Едва тогава със 



сигурност може да се каже колко и с точност тези договори, които се 
сключват към фирмите ще можем да изискваме парите, които сме им 
отпуснали почистили ли са и т.н. Това което … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, благодаря ви за изказванията, обаче спазвайте правилника, 

колко минути трябва да се изказвате – толкова. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Аз не повече от две минути съм говорил. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Ако не ме прекъсват ще говоря повече. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Така че това, което го предлага г-жа Боева според мен не 

противоречи и не влиза в конфликт никакъв нали за безвъзмездно да се 
поддържат тия зелени системи. Това е плюс за града ни да се поддържат 
тези зелени системи, като нали се изясни, защото знаете как се съдят 
фирмите една с друга по Закона за обществените поръчки, докато трае 
обжалването никой не поддържа зелената система. Така ли е? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Значи да разбирам, че Вие приветствате … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Подкрепям го това нещо. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Подкрепяте го. Благодаря. Заповядайте г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мисля, че няма районен кмет или поне сериозен районен кмет, който 

да не знае зелените площи. Още повече във всяко едно кметство 
съществува точен брой дървета, брой храсти, всичко е описано. Но г-н 
Къчев, тази теза по чл. 63 ние наистина сме в голям дълг към Варна. 
Нямаме тая система зелената и това ни пречи да печелим дори и проекти, с 



които да ангажираме средства. И това нещо той и в миналия мандат, и в 
този мандат не може да се отрече, че е настоявал много. Най-сетне трябва 
да се направи това нещо и ще видите как ще ни се облекчи работата. Ние 
сме туристически сезон. Просто ще стане много лесно. В случая аз съм 
съгласен с това, което се предлага от администрацията, не се притеснявам 
от това, че технологично не е изчистено. Имам само нещо, което трябва да 
се знае и да се контролира от нас. Става въпрос за следното - ние 
гласуваме един бюджет, с този бюджет възлагаме, администрацията трябва 
чрез възлагателни писма да възлага в рамките на този бюджет дейности. 
Значи, ако този бюджет не е променен и никой освен нас няма право да го 
променя, но ако започнат възлагателните писма да намаляват своята 
стойност на база на това, че имаме безплатно тук и таме няма да е 
сериозно. Аз не знам дали ще бъде много законно или не, щот ще бъде 
икономия по бюджета, днеска чух няколко икономии, което не ми хареса. 
Признавам си за първи път от 11 години нещо в бюджета, което не ми 
хареса и аха, аха - да взема да клоня към едно изказване от 2009 г. на 
Начков, нали. Но за това смятам следното, това решение го взимаме, но то 
по никакъв начин не ангажира бюджета. Ето това е същината на това 
решение. Това, че примерно ние ще намерим фирми, които ще мият  без 
пари Варна не означава, че няма да възлагаме на другите фирми да мият. 
Това че ще намерим фирми, които ще озеленяват и ще поддържат зелената 
система на определени места без пари - това не означава, че няма да 
възлагаме на останалите фирми обемите и че увеличаваме, щото сами сме 
наясно, че над тридесет и няколко процента от зелените площи не се 
обработват поради липса на пари. Ето това е смисълът на това решение, да 
нямаме закачка в него и аз мисля, че с контрол, когато сме обсъдили туй 
нещо и сме го видели, как няма да вземем решение да дадем без пари на 
някой, който иска да почиства градинки нали. Няма как да стане. 
Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Значи г-жо Парушева, допълнението уточнете точно как е 

и да го гласуваме. 
 
Юлияна БОЕВА 
Аз мисля, че .. Към Вас, г-це Парушева. Значи мисля, че ако се 

достигне до един много по-доста значителен обем от такива желаещи да 
поддържат, тогава би следвало да се преразгледат възлагателните писма. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Не, не, не. Момент. 
 
 



Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Не, не, не. Момент. .. Аз мисля, че влязохме в тема … 
 
Снежана ДОНЕВА 
За друго говорим в момента. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Единствения коментар в това предложение е, като при сключване, 

като поемане на ангажимент за конкретен обект същият следва да излезе от 
възлагането за района. Точка.  

 
Янко СТАНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз исках само по-скоро реплика към г-н Къчев в посока на зелената 

система. Факт е, че ние наистина нямаме паспортизирана и картотекирана 
зелената система. Не е необходимо обаче тепърва това нещо да води до 
промяна на общия устройствен план, щото в опорния план и в зелената 
система към плана тези площи ги има. Просто наистина не са 
паспортизирани на нивото в детайлността си и не е лошо между другото да 
ги заложим в бюджета по някакъв начин тази година, но това не касае това 
решение. Т.е. коментара е при поемане на ангажимент, от което и да е 
физическо или юридическо лице същата територия да отпада от заданията 
за поддръжка на фирмата там, която е или дружеството от района, за да е 
общо. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. … Да, да. .. Това е въпросът. 
 
Юлияна БОЕВА 
В такъв случай това се явява едно допълнение, което не противоречи 

на основния текст. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Режим на гласуване. 
 



1448-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 5 и 
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14009903ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие кмета на община Варна да сключи договори за 
безвъзмездно поддържане през 2014 г. от физически или юридически 
лица на зелени площи на територията на община Варна – паркове, 
градини, детски площадки, спортни площадки и междублокови 
пространства и части от тях, като лицата, поддържащи зелените площи 
по тези договори имат право да поставят информационна табела, 
указваща кой поддържа тези площи, с размери до 1,00 м./0,7 м.и 
монтирани на височина с горен ръб на монтаж – 1,20 м., като след 
сключване на договор, същите площи да бъдат изключени от площите, 
възлагани за поддръжка по ЗОП. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна 

– Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна 
Ефкон” ООД, насрочено за 30.04.2014 г. 

 
   Докл.: Снежана Донева – заместник - председател 

на ОбС 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, много ви моля, запазете тишина. Всички сме изморени. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1449-9. 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. № ОС14000465ВН/10.04.14 г. 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 
30.04.2014 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: ”Вземане на решение за 
приемане на „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, за нов 
съдружник във „Варна-Ефкон” ООД - 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: „Даване на съгласие за 
продажба на дружествените дялове на съдружника „ЕФКОН БЪЛГАРИЯ” 
ООД на „ЕФКОН” АГ.” - 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: „Избиране на нов управител на 
дружеството.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
и длъжност досегашния управител на „Варна-Ефкон”ООД, Евгений 



Борисов Жечев.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на нов дружествен 
договор, отразяващ извършените промени.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Възлагане на Евгений Борисов 
Жечев да извърши необходимите действия по вписване на новите 
обстоятелства, съгласно решенията на Общото събрание, в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията.” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1449-9-1. 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 ли предложения по така изчетените предложения за решения. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка - „Собственост и стопанство“. 

  



X. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
 

(1) – отмяна на решение № 647-6/11/19.09.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД. 

(2) – отмяна на решение № 764-2/13/26.11.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център 3 - Варна" ЕООД.  

(3) – отмяна на решение № 739-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(4) – застраховане на застроени недвижими имоти-частна общинска 
собственост. 

(5) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост. 

(6) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 
имоти, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ 
№ 29.  

(7) – приемане на решение за безвъзмездно придобиване на част от 
имот – държавна собственост, във връзка с прилагане на улична регулация 
в жк „Бриз“, гр. Варна. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на МВР на 
автомобили общинска - собственост. 

(9) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОУ „Захари 
Стоянов“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“ бл. 67. 

(10) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Младост“. 

(11) – отмяна на решение № 1318-7/27/13.01.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ част 
от имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 
34, както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Административен съд – Варна, върху част от същия имот. 

(12) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 48. 

(13) – отмяна на решения № 803-7-1/14/19.12.2012 г. и № 803-7-
2/14/19.12.2012 г., изменение на „Годишна програма за 2014 г.“, вземане на 



решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Топола“ № 36. 

(14) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на части от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица община Варна. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община 
Варна. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Каменар община Варна. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. Георги 
Попов“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се 
в община Варна, с. Звездица. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Галата“, ул. „Емона“ № 35. 

(22) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Младост”-ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-
а.   

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, с.о. „Пчелина“.   

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост на недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мечтание“. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Д-р Кирил 
Йорданов“ № 39. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 



съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, с.о. 
„Манастирски рид“. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, район 
„Аспарухово“, землище кв. „Галата“, с.о. „Ракитника“. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. „Добрева 
чешма“. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, землище кв. „Галата“, с.о. „Зеленика“. 

(31) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Продажба”. 

(32) – предоставяне на безвъзмездно право на управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“, върху имот публична – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“. 

 
Докл.: Валентина Софрониева  – Председател на ПК „СС“ 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаемо г-жо председателстващ, уважаеми колеги. Най-напред 

искам да ви предложа решенията, които според мен биха могли да бъдат 
гласувани анблок и след това да започваме работа по същество. Първото 
ми предложение е само моля да ги записвате, за да ги гласуваме наведнъж 
от точка осем до десет включително. След това тринайсет и четиринайсет. 
След това от петнайсет до деветнайсет включително … 

 
Иван ЛУКОВ 
Тринадесет и … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
И четиринадесет. Петнадесет до деветнадесет включително. От 

двайсет до двайсет и две включително. От двайсет и три до трийсет 
включително. И остава точка тридесет и едно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги постъпи предложение, както беше изчетено от г-жа 

Софрониева за упоменатите точки да бъдат гласувани анблок. В точката по 
„Собственост“ това, което беше постъпило от г-жа Софрониева. Точките, 
които тя ги изчете номерата, да бъдат гласувани анблок. В режим на 
гласуване. 

 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Десета за паркингите ли? .. Аз ще я докладвам, че тя не е минала на 

комисия. .. В анблока е. .. Ще я изкараме. Не нарочно. Извинявай, ама не е 
нарочно. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Галина Крайчева за протокола и тя е „за“. 42 стават с нея. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да започвам ли? 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1450-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.17А от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ОС14000452ВН-
002ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое решение № 647-6/11/19.09.2012 г. 
2. Възлага на управителя на „Диагностично консултативен център 

„Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД организирането на 
процедура по Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества за 
отдаване под наем на помещения в сградата на търговското дружество с 
общинско имущество. 

 
За това предложение, което е първа точка в дневния ред ние го 

насочихме към сесия и очаквахме предложение на кмета. Предложението 
на кмета е факт и аз затова го предлагам като проект за решение колеги на 
вашето внимание. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. .. Това 

е ДКЦ-то в Аспарухово.  
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1451-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 

от АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
Д12000508ВН-023ВН/16.01.2014 г. и писмо от Пейчо Пейчев – зам.-кмет 
на община Варна с изх. Д12000508ВН-025ВН/17.02.2014 г., Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 764-2/13/26.11.2012  г. и решение № 
1177-6-1/25/30.10.2013 г. 

1451-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 7 във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение от 
кмета на община Варна с изх. № Д12000508ВН-023ВН/16.01.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично консултативен 
Център 3 – Варна“ ЕООД, представлявано от д-р Ивелина Василева – 
управител, с адрес на управление: ж.к „Владислав Варненчик”, бул. 
„Константин и Фружин” да сключи с Фондация „ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА 
В РИСК”, БУЛСТАТ 103852707 договор за наем на помещенията от 
капитала на „Диагностично консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД, 
находящи се на първия етаж от тяло „Д” на сградата на „Диагностично 
консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД, представляващи:  

1.Преддверие с площ 6,20 кв.м.; 
2.Коридор с площ 33,10 кв.м.; 
3.Стая „персонал” с площ 8,25 кв.м. и прилежащо към нея сервизно 

помещение с площ 1,45 кв.м и коридор с площ 6,75 кв.м; 
4.Стая „Диспечер” с площ 6,75 кв.м; 
5.Стая „Манипулационна” с площ 12,18 кв.м; 
6.Стая „Дежурен терапевт” с площ 12,18 кв.м; 
7.Стая шофьори с площ 7,80 кв.м. и прилежащи към него сервизно 

помещение 1,75 кв.м, коридор с площ 3,06 кв.м, баня с душове с площ 4,90 
кв.м, за срок от 5 (пет) години, при месечна наемна цена 208,57 лева с 
ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично 
консултативен Център 3 – Варна“ ЕООД сключването на договор за наем с 
Фондация „ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1452-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества и в изпълнение на 
свое решение № 1328-7/27/13.01.2014 г. и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14007568ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 739-7/12/24.10.2012 г.  

 
За сведение на колегите това е решението, с което сме предоставили 

за безвъзмездно управление и стопанисване на ОП „Строителство и 
ремонт“, сграда първи етаж на „Съборни“ № 19А. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1453-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007583ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна определя да бъдат 
задължително застраховани имоти – частна общинска собственост, в т. 
ч. имоти наети и ползвани за нуждите на община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1454-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 1 

и ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13024461ВН/23.10.2013г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост като: 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, както следва: 



№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 
1 жк “Младост“ 122 6 8 145 7532/2013 г 
2 жк “Възраждане“ 70 - 1 94 7533/2013 г 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на предложението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1455-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 

и чл. 6, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14009218ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна обявява за 
публична общинска собственост недвижими имоти в гр. Варна, район 
“Владислав Варненчик”, ул.”Ниш” № 29, представляващи ПИ 
10135.4504.739 с площ 1995 кв.м. - предмет на АОС № 6686/24.11.2011 г. и 
сграда с идентификатор 10135.4504.739.3 и застроена площ 558 кв.м, 
предмет на АОС № 7703/20.03.2014 г., в съответствие с одобрените със 
Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК кадастралната карта и 
кадастрален регистър на район “Владислав Варненчик”, изменени със 
заповед № КД-14-03-336/08.02.2011 г. и заповед № КД-14-03-
3296/17.12.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1456-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 от 

Закона за общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна 
собственост и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13023350ВН-045ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна, взема 
решение за безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна на 
част от ПИ 10135.2563.315 по КК и КР на гр. Варна, с площ 72 /седемдесет 



и два/ кв.м. съгласно скици, приложени към настоящото решение с №№ 
35422 и 35423/05.12.2013 г. по КК и КР на гр. Варна, район „Приморски”,  
одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, попадащи 
в уличната регулация, съгласно влезлия в сила ЗРП на 21 п.р. гр. Варна - 
улица с о.т. 305 до о.т. 457. 

Съгласно Акт за частна държавна собственост № 138, том LIV, рег. 
17421, дело 12303/10.10.2003 г., ПИ 10135.2563.315 /идентичен с пл.27/,  е 
предоставен за управление на  Областен управител,  на основание чл. 18 от 
ЗДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез 
Областен управител на област с административен център Варна, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописания недвижим имот 
и сключване на договор с Областен управител на област с 
административен център Варна, след решение на Министерски съвет на 
Република България. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1457-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13029182ВН-
005ВН/28.03.2014 г. и писмо от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на община 
Варна с изх. № РД13029182ВН-006ВН/09.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на МИНИСТЕРСТВО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище гр. София 1000, ул. „6-ти 
септември” 29, представлявано от доц. д-р Цветлин Йовчев Йовчев – 
Министър, за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението”, „Областно управление „Пожарна безопастност и защита 
на населението – Варна, Първа районна служба „Пожарна безопастност и 
защита на населението” - Варна следните леки автомобили:  

- Специален противопожарен автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 1019 
АФ – с регистрационен номер В 7941 КК, двигател № 40192210258832, 
рама № 38018315039244, цвят червен и сив; 

- Специален автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 2219 – с регистрационен 
номер В 7064 СХ, двигател № 40192610187507, рама № 38532514640890, 
цвят червен и бял; 



- Автомобил – авто – механична стълба DL 30 на шаси марка: 
МЕРЦЕДЕС, 1419 – с регистрационен номер В 5201 КТ, двигател № 
0191910207328, рама № 38308414699799, цвят червен и бял; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление на движимите вещи. 

 
 
1458-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОМДС13002287ВН-001ВН/01.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно 
за управление на Основно училище „Захари Стоянов”, създадено с 
Административен акт № 1 от 15.09.1969 г., ИН по БУЛСТАТ 000082218, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Чайка”, 
представлявано от Тодорка Димитрова Колева – Директор, съгласно 
трудов договор № ЛС-07-01-027/08.11.2000 г.,  част от имот-публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, бл. 67, 20 п.р., 
представляващ административни помещения, обхващащи партера между 
вх. „Д” и вх. „Е”, със обща застроена площ 300 кв.м, предмет на АОС № 
1751/12.04.2000 г.,  за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
управление върху гореописания имот. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения по така изчетените две точки. Няма. В режим 

на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от ЗОС, във 

връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОСИСД 14001800ВН-002ВН/15.04.2014г., Общински съвет 
– Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА”, 
представлявано от  Младен Маринов Иванов - УПРАВИТЕЛ, недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост”, микрорайон: 2, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.208, с площ 1 800 кв.м., с 
начин на трайно ползване: паркинг,  предмет на АОС № 6353/18.03.2011г., 



вписан в Службата по вписванията на 19.03.2011г., том ХV, №83, вх. 
регистър 5042, д. 3103. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА” за срок от 5 
(пет) години. 

Възлага на кмета  на община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление за горе описания 
недвижим имот в полза на  ОП „Общински паркинги и синя зона”. 

 
Само искам да кажа на колегите, че това проекто-предложение не се 

прие с мнозинство на комисия по „Собственост и стопанство“ и аз имах 
задачата само да го внеса за обсъждане в Общински съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Мнения и съображения по така изчетения проект за 

решение. Г-н Тодоров, заповядайте. .. Паркинга в „Младост“. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Аз очаквах председателят на комисията да обясни защо не се прие 

тази точка на комисия. Ще си позволя аз да го направя, както на това 
предложение така и на предходно постъпило от администрацията по 
искане на г-н Младен Иванов, който присъстваше между другото преди 
обяд в залата и аз се надявах, че ще е тук, за да ни даде доклада си по 
отношение на тази точка. За съжаление не присъства и в залата. Та по 
същество, група „Граждански експертен център“ на няколко пъти изисква 
от управителя на това общинско предприятие отчет за дейността му 
тримесечния, който разбира се групата поиска за всички предприятия, 
както и за всички търговски дружества. Г-н Иванов е представил вече 
такъв отчет, който не е разгледан от комисия „Собственост“ все още. 
Разпратен е на имейлите за запознаване. ……….  

 
Иван ЛУКОВ 
…... работи вече. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, това да го гласуваме поименно.  
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Други мнения и съображения по точката, която беше изчетена? 

Г-н Миглен Тодоров беше колегата, който се изказа. .. Кое да подложа на 
гласуване? .. Кое? .. Ами нали в момента, ако някой има да се изказва – да 
се изказва. .. Е ми .. Спокойно. … Така. .. Колеги, тука не можем, системата 
все още не е изцяло в контакт – предлагам ви да го гласуваме поименно. … 



Колеги, поименно гласуване за предложението по т. 10, което беше 
изчетено от г-жа Софрониева.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1459-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОСИСД14001800ВН-002ВН/15.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, 
представлявано от  Младен Маринов Иванов – управител, недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост”, микрорайон: 2, представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.3512.208, с площ 1 800 кв.м., с начин на трайно 
ползване: паркинг,  предмет на АОС № 6353/18.03.2011г., вписан в 
Службата по вписванията на 19.03.2011г., том ХV, №83, вх. регистър 5042, 
д. 3103. 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона” за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Докато изчислят, аз искам да ви кажа колеги само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Софрониева, ако обичате първо да обявим резултата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 1; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само да ви кажа, че говорих с администрацията днеска сутринта на 

Общински съвет във връзка с това, което каза г-н Миглен Тодоров и аз не 
знам дали всички обърнахте внимание на това, което той каза. И ги 
предупредих – следващ път няма да внеса предложение в комисия, няма да 
го подложа на разглеждане, ако не съдържа всички атрибути на едно 



предложение. Т.е. мотивировка по начина, по който ние сме я искали в 
комисия. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, предложението на г-н Тонев за удължаване на работното 

време. Колеги, само искам да ви изчета от правилника .. Така е, аз ще го 
изчета и колегата държи да бъде подложено на гласуване. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Не може да бъде подложено ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Знам, че е изтърван срока. .. Така колеги, от правилника чл. 46, ал. 1 

– заседанията на общинския съвет се провеждат от 09:00 ч. до 17:00 ч., 
като с решение на общинския съвет заседанието може да бъде продължено 
най-много с един час. Предложението за удължаване на работното време 
се прави най-късно един час преди 17:00 ч. 

Така че просто г-н Тонев, няма как да стане. В момента е 16:57 ч. и 
поради приключване на работното време определено в чл. 46 от 
правилника, прекъсвам заседанието на Общински съвет – Варна и 
обявявам неговото продължаване утре – 29.04.2014 г. от 09:00 ч. в тази 
зала. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Луков, аз бях вдигнал ръка не заради моето предложение, а 

защото имах право на обяснение за отрицателен вот, от което Вие току що 
ме лишихте прекъсвайки заседанието. Благодаря Ви за коректното водене. 

 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте, утре първото с което ще започнем заседанието, ще 

бъде обяснението на отрицателния вот. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Защото имаше три минути, през които гарантирано щях да го обясня. 

Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, първо това.  

  



ВТОРИ ДЕН 

29.04.2014 г. от 09:00 часа до 13:00 часа 
 

 
Присъстват 47 общински съветника, отсъстват: 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, след доброто настроение, което създадоха, може да се каже, 

че и Варна има, верно, варненската Крисия, така че наистина да пожелаем 
на това прекрасно момиче, добре, добро развитие в творческата й кариера 
във бъдеще. Заповядайте г-н Недков. 

 
Николай НЕДКОВ 
Тъй като г-н Портних е поискал становище от общинския съвет за 

премахването на палатките пред общинския съвет и грамадата, предлагам 
общинския съвет да направи обръщение към кмета на град,а г-н Иван 
Портних, което можем да направим по всяко време независимо, че 
предварително не е писано в дневния ред, със което да спази Наредбата за 
опазване на обществения ред и със становище за премахването на и 
възстановяване на обществения ред с премахването на палатките в 
зелените площи и на грамадата пред общината. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев поиска също думата, г-н Начков и г-н Атанасов, и те 

поискаха думата преди да започнем, да продължим с точката по 
„Собственост“. 

 
Владимир ТОНЕВ 
По въпроса постигнат от г-н Недков. Не постигнат, а повдигнат 

извинявам се. Палатката в зелените площи седи много отдавна … 
Палатката в зелените площи беше една, после станаха две. Ако верно това, 
което г-н Недков предложи да напомним на кмета да си изпълни 
задълженията по отношение на премахване на незаконни съоръжения. 
Припомням, че палатката беше поставена по Закона за митингите и 
манифестациите, където е само уведомителен режим. В тази връзка искам 
да кажа на жителите от град Варна, ако тази палатка не бъде премахната и 
те да имат възможността да се възползват да опънат по някоя палатка по 
този закон, казвам той е само уведомителен и където са две, там биха 
могли да станат и двайсет. Идва лятото, топло е, би могло да се издържи 
поне до есента. Благодаря! 



Пламен НАЧКОВ 
Ние също подкрепяме .. Уважаеми г-н Луков, ние също подкрепяме 

идеята кмета да си изпълни задълженията по наредбата, но предлагаме да 
се намери подходящ начин, по които да се почете паметта на загиналият 
Пламен. Може би паметен знак ли, това са едни събития които са довели 
до неговата смърт и по този начин, и обществеността няма да възразява 
върху разчистването на … /н.р./, защото ще има начин подходящ по който 
да си изкажат признателността към него, защото има такава група, която го 
поддържа. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник - кметове, уважаеми 

колеги. Изказването ми е провокирано от последвалите коментари, след 
като изнесох определени данни и поисках проверка на два от фондовете. 
Виждам, че г-жа Христова е тука и той е към нея, този мой коментар. Г-жо 
Христова извън залата сте коментирали по отношение на мой адрес 
определения, които се надявам да не са истина, по това къде се меся, дали 
преча на работата и съвети към г-н Пасев да ме съди и да си търси правата 
в съда. Г-жо Христова, задължение е на всички съветници, ако установят 
проблеми свързани и със собствеността и като цяло свързани с общината, 
те да ги докладват. Дали ще бъдат предприети мерки от страна на 
засегнати лица, това е тяхно право, но моля Ви определение по мой адрес, 
съвети да не давате извън „Пленарна зала“, ако имате нещо да кажете, да 
го кажете на микрофон. Благодаря. 

 
Лилия ХРИСТОВА 
Г-н Александров, Вас в лично качество не съм Ви засегнала. По 

повод реплика на г-н Пасев, че информацията за него не е вярна и ми 
показа набор от документи аз му отговорих, че той има право да си търси 
правата по съдебен ред. По никакъв начин не съм Ви визирала, нито като 
общински съветник, нито като личност, така че грешно Ви е подадена 
информацията. Аз не мога да посъветвам друго, освен някой да си търси по 
законов ред правата. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така … Колеги, ама малко се обръщахме на … 
 
Янко СТАНЕВ 
Ама няма как. Аз плюс туй съм съветник и зам. - председател, голяма 

фигура. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 24 г. все някой казва, 



че преча, но 24 г. все на някой помагам. В този живот е така. По отношение 
на основният въпрос обаче, по който се е изказвам, за палатките и за 
грамадата. И вчера казах, че въпроса може да се реши само с 
взаимодействие между администрация и Общински съвет. По начало 
всички въпроси могат само така да се решават. Другото е надхитряване, 
понякога надбягване, няма лошо в конкуренцията, но институционалните 
въпроси се решават само чрез взаимодействие на институциите, затова аз 
наистина приветствам предложението на г-н Недков в подобен план да 
бъде изработено, като позиция да видим текстово и това да бъде една, един 
ангажимент на общинския съвет и позиция на общинския съвет, които да 
подпомага и кмета, и администрацията да свърши технологичната работа. 
Това се иска от нас. Така разбрах и посланието което е. Ние да имаме 
позиция, а администрацията да свърши технологията. Само в единна 
позиция, може да се реши толкова деликатен въпрос, който вече започва да 
обезсмисля една голяма част от говоренето по този въпрос. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги надявам се, че с това приключваме и повече няма да се 

говори на микрофон без да са даде думата. … Не, не, не. .. В началото в 
суматохата се взема думата, тоест се говореше без да се даде думата 
предполагам, че това нещо няма да бъде допускано повече поне от моя 
страна.  
  



X. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
 
(1) – отмяна на решение № 647-6/11/19.09.2012 г. и даване на 

съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД. 

(2) – отмяна на решение № 764-2/13/26.11.2012 г. и даване на 
съгласие за отдаване под наем на помещения в "Диагностично 
консултативен център 3 - Варна" ЕООД.  

(3) – отмяна на решение № 739-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(4) – застраховане на застроени недвижими имоти-частна общинска 
собственост. 

(5) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост. 

(6) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 
имоти, находящи се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ 
№ 29.  

(7) – приемане на решение за безвъзмездно придобиване на част от 
имот – държавна собственост, във връзка с прилагане на улична регулация 
в жк „Бриз“, гр. Варна. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на МВР на 
автомобили общинска - собственост. 

(9) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОУ „Захари 
Стоянов“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“ бл. 67. 

(10) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ имот - общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Младост“. 

(11) – отмяна на решение № 1318-7/27/13.01.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ част 
от имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 
34, както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Административен съд – Варна, върху част от същия имот. 

(12) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 48. 

(13) – отмяна на решения № 803-7-1/14/19.12.2012 г. и № 803-7-
2/14/19.12.2012 г., изменение на „Годишна програма за 2014 г.“, вземане на 



решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Топола“ № 36. 

(14) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на части от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица община Варна. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община 
Варна. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Каменар община Варна. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. Георги 
Попов“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се 
в община Варна, с. Звездица. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за идеални части от недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Галата“, ул. „Емона“ № 35. 

(22) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Младост”-ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-
а.   

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, с.о. „Пчелина“.   

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост на недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Мечтание“. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Д-р Кирил 
Йорданов“ № 39. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 



съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, с.о. 
„Манастирски рид“. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се гр. Варна, район 
„Аспарухово“, землище кв. „Галата“, с.о. „Ракитника“. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. „Добрева 
чешма“. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, землище кв. „Галата“, с.о. „Зеленика“. 

(31) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  
“Продажба”. 

(32) – предоставяне на безвъзмездно право на управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“, върху имот публична – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“. 

 
Докл.: Валентина Софрониева  – Председател на ПК „СС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, давам думата на председателя на комисията по „Собственост и 

стопанство“, за да продължим работа по точката „Собственост“. Г-жа 
Софрониева, заповядайте. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря, г-н председател. 
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. № РД14003455ВН-
001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
1318-7/27/13.01.2014 г., в частта за недвижимия имот. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на 
чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2014 г.: 

Към т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване на 
ограничени вещни права”, се създава т. 3.5 „Учредяване на безвъзмездно 
право на ползване” върху част от имот – общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, представляващ магазин, разположен в средната 
част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок, състоящ се 
от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел, със 



застроена площ 94,19 кв.м., заедно с 2% ид. части от общите части на 
сградата и от правото на строеж – предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.15, 
ал.3 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона” с 
управител Младен Маринов Иванов, създадено с решение № 736-7 по 
протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет – Варна на 
24.10.2012 г., част от имот – общинска собственост, представляващ 
магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-
етажен жилищен блок, състоящ се от търговска зала, помещение, 
санитарен възел и коридор с площ 56,24 кв.м. (съгласно приложена скица), 
предмет на АОС 58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до 
бл. 34 – за срок от 5 (пет) години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 
48, т. 1 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Административен съд – Варна, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Никола Вапцаров” 
№3А, с административен ръководител Тинка Косева - Председател, върху 
част от имот – общинска собственост, представляващ магазин, разположен 
в средната част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок, 
със самостоятелен вход от ляво, състоящ се от две помещения с площ 37.95 
кв.м. (съгласно приложена скица), предмет на АОС 58/07.02.1997 г., 
находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до бл. 34 – за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху част от гореописания имот с ОП „Общински паркинги и 
синя зона”. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху част от гореописания имот с Административен съд – 
Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения по така изчетеният проект за 

решение. Няма. В режим на гласуване. … От фирмата за поддържане на 
системата. „За“ ама, ще трябва да го прегласуваме, има проблеми с таблета 
тука . В момента, при така получения резултат, за – 33; против – 0 .. Аз съм 
длъжен да го изчета,  въздържали се – 9; отсъстват - 6, но има проблеми с 
таблетите тука на г-н Костадинов, на г-жа Снежана Донева, на Ради Радев, 
така че … Добре ли си, значи на Донева и на Костадинов. Предлагам да го 
прегласуваме, решението на ново. Само ми кажи, таблета готов ли е? .. 



Така, в режим на гласуване сме колеги. За – 32. Оспорено е отново 
гласуването. Пак проблем. 44 положени подписа има, кворума в момента, 
да … В момента, колко гласа има … Г-н Балабанов на микрофон, ако 
имате нещо да обявите. Заповядайте. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Съгласно правилника 

ни за дейността ни, всеки един от нас има право да оспори гласуването, 
така че се възползвам от това си право и оспорвам предходното гласуване. 
Моля да подложим отново на гласуване точката от дневния ред с проекта 
за решение, който г-жа Софрониева изчете. 

 
Иван ЛУКОВ 
Оспорено е гласуването. В режим на гласуване сме колеги. В режим 

на гласуване. Ако обичате на микрофон и ако … Ами не мога да разбера. 
За – 30; против – 0; въздържали се – 15; отсъстват – 3. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Малко разяснения за … 
 
Иван ЛУКОВ 
Да с удоволствие господин … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Да. Ако процедурата или резултата бъдат оспорени от общински 

съвет или група, веднага се приключва … /н.р./ проверка, чрез системата за 
електронно гласуване и при техническа неизправност, то да бъде 
повторено поименно. Край. Трето, четвърто, няма такова нещо. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Естествено само се шегувах, защото, ако всеки общински съветник 

има право да оспорва гласуването, това означава, че можеше да имаме 40 
оспорвания в залата. Оттеглям си предложението, господин председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Обявявам резултата от гласуването.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1460-10. 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. № 
РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 1318-7/27/13.01.2014 г., в частта за недвижимия имот. 



1460-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.: 

Към т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване на 
ограничени вещни права”, се създава т. 3.5 „Учредяване на безвъзмездно 
право на ползване” върху част от имот – общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, представляващ магазин, разположен в средната 
част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок, състоящ се 
от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел, със 
застроена площ 94,19 кв.м., заедно с 2% ид. части от общите части на 
сградата и от правото на строеж – предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. 

1460-10-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от 
ЗОС, чл.15, ал.3 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя 
зона” с управител Младен Маринов Иванов, създадено с решение № 736-7 
по протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет – Варна на 
24.10.2012 г., част от имот – общинска собственост, представляващ 
магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-
етажен жилищен блок, състоящ се от търговска зала, помещение, 
санитарен възел и коридор с площ 56,24 кв.м. (съгласно приложена скица), 
предмет на АОС 58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до 
бл. 34 – за срок от 5 (пет) години. 

1460-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 
от ЗОС, чл. 48, т. 1 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14003455ВН-001ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Административен съд – 
Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Никола 
Вапцаров” №3А, с административен ръководител Тинка Косева - 
Председател, върху част от имот – общинска собственост, представляващ 
магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-
етажен жилищен блок, със самостоятелен вход от ляво, състоящ се от две 
помещения с площ 37.95 кв.м. (съгласно приложена скица), предмет на 
АОС 58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка” до бл. 34 – за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху част от гореописания имот с ОП „Общински паркинги и 
синя зона”. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 



ползване върху част от гореописания имот с Административен съд – 
Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1461-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007570ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с чл. 33, ал. 
1 от ЗС, на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 
48, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2554.152 с площ 
451,72/750 кв.м. и 2/3 идеални части от сграда с идентификатор 
10135.2554.152.1 със застроена площ от 60 кв.м, в размер на 121 600 лева, 
без включен ДДС.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Пише управление. 
 
Иван ЛУКОВ 
Какво да питаме? … То свърши.  
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Така. 
 
1462-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-
002ВН/13.03.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
803-7-1 и № 803-7-2/14/19.12.2012 г. 

1462-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“: 



Общински съвет – Варна допълва т.1.1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т.1.1 – ”Нежилищни 
имоти – частна общинска собственост” на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ с 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Топола“ № 36 и представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж 
от седеметажна жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11, с 
площ 20,39 кв.м. и 1,9577% идеални части от общите части на сградата и 
правото на строеж, предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. 

1462-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, по реда на чл. 50, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Топола“ № 36 и 
представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж от седеметажна 
жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11, с площ 20,39 кв.м. 
и 1,9577 % идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж, предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. за срок от 5 /пет/ години при 
стартова месечна наемна цена, определена съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 
от „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”, в размер на 87,96 лв., 
без включен ДДС. 

1462-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № ОСИСД14001184ВН-002ВН/13.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 105,55 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от  100  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, като въз основа на резултатите от търга издаде заповед 
и сключи договор за наем със спечелилия участник. 

 
 
 
1463-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с раздел I, глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13023985ВН-
003ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на община 
Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
части от имот-частна общинска собственост, представляващ част от сграда 
със застроена площ 8,84 кв.м., за срок от 5 (пет) години при стартови 
месечни наемни цени, определена съгласно чл. 3 от „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи - общинска собственост“, както следва: 



№ Местоположение 
 на имота 

АОС Цена на 
конкурсна 
документац
ия в лева с 
ДДС 

Депозит 
в лева 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 
ДДС 

1. Сграда със 
застроена площ 8,84 
кв.м., разположен в 
с. Звездица, кв. 2, 
парц.: УПИ VI-311 

5706/ 
2009г. 

120.00 лв. 41.11 
лв. 

34,26 лв. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3.За юридически лица и еднолични търговци - декларации от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. Платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN 

3G36CECB97903362150000, при «Централна кооперативна банка»АД, 
клон Варна, BIC CECB3GSF на община Варна; 

2.8. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на община Варна, в размер 
на 120.00 лв. /сто и двадесет/ лева, платими по IBAN 
BG49CECB97908462150000, код за вид плащане 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на община Варна. 



Документите за участие в публичния търг да са в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1464-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14007569ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ 
УПИ ХІV /четиринадесет/ - общ., с площ 445,00 (четиристотин 
четиридесет и пет) кв. м., находящ се в община  Варна, с. Каменар при 
граници: УПИ № ХV-425 (петнадесет – четиристотин двадесет и пет), 
УПИ № ІІ (две) – общ., УПИ № ІІІ (три) – общ., УПИ № ХІІІ (тринадесет) 
– общ. улица в размер на 11 585,00 (единадесет хиляди петстотин 
осемдесет и пет) лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 26,04 
(двадесет и шест лева и четири стотинки) лева. 

1464-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14007569ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХІV /четиринадесет/ - общ., с 
площ 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) кв. м., находящ се в община 
Варна, с. Каменар при граници: УПИ № ХV-425 (петнадесет – 
четиристотин двадесет и пет), УПИ № ІІ (две) – общ., УПИ № ІІІ (три) – 
общ., УПИ № ХІІІ (тринадесет) – общ. улица. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5499/13.01.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 11 585,00 (единадесет хиляди петстотин 
осемдесет и пет) лева, без ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 1 
158,50 (хиляда сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без 
ДДС. 

     Общински съвет – Варна утвърждава следните  
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

За участие в търга са необходими следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК(за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица(копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а)не е обявен в несъстоятелност; 
б)не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в)не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 158,50(хиляда 

сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки)лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста)лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния търг, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 



1465-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007560ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-общ., кв. 
59, с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв. м., находящ се в с. 
Каменар, община Варна, в размер на 15 040 (петнадесет хиляди и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
20,44 (двадесет лева и четиридесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

1465-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14007560ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-общ., кв. 
59, с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м., находящ се в с. 
Каменар, община Варна, при граници на имота: УПИ Х-общ., УПИ ХІ-
общ., УПИ ХII-общ., улица и УПИ XІV-общ. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5403/28.11.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 15 040 (петнадесет хиляди и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
20,44 (двадесет лева четиридесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 1 
504 (хиляда петстотин и четири) лева без включен ДДС. 

 

 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че : 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 504 (хиляда 

петстотин и четири) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.  

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
1466-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД140009219ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от лицензиран  оценител на имоти, във връзка 
с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ II-общ., кв. 28, с площ 
542  м2, находящ се в с. Каменар, община Варна, в размер на 10 800 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -19,93 лева, без включен 
ДДС. 

1466-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна, в изпълнение 
на „Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 



собственост 2014 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД140009219ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в с. Каменар, община Варна, кв.: 28, 
представляващ УПИ II-общ  с площ  542м2,  при граници:  УПИ  I /едно/-
общ, улица, УПИ III /три/-общ, УПИ XIV/ четиринадесет/-общ. УПИ XV-
425/петнадесет-четиристотин двадесет и пет/, УПИ XVI-424/шестнадесет-
четиристотин двадесет и четири/. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5283/29.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 10 800 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м.-1 080 лева без включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена в размер на 1 
080 лева, без включен ДДС. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за едноличните търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци-декларации от името 
на заявителя, че; 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 080 лева, 

платими по IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от  200  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
1467-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14007565ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.73 с площ 210 м2, находящ се гр. Варна, ул. 
„Ген. Георги Попов”, кв. 14 в размер на 82 200 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 м2 – 393,30 лева, без ДДС. 

1467-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14007565ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. 
Георги Попов”, кв. 14, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.73 с площ 209 м2, при граници: ПИ 10135.2554.75, ПИ 
10135.2554.74, ПИ 10135.2554.26, ПИ 10135.2554.16. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6488/20.06.2011 г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 г., вх. 
регистър 13191. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 82 200 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 8 
220 лева, без ДДС. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 220 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 



1468-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007557ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се община Варна, с. Звездица, 
УПИ XIV – общ., кв. 1, предмет на акт за частна общинска собственост № 
219/11.08.1997 г., представляващ УПИ XIV – общ., кв. 1 с площ 1 600 кв.м., 
заедно с масивна сграда със застроена площ 54 кв.м., състояща се от три 
помещения, в едно от които е монтиран казан за варене на ракия, 
изградена в Поземлен имот с площ 1 600 кв.м., в размер на 46 500,00 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 29,06 лева, без ДДС.  

1468-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007557ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна – общинска 
собственост, находящ се община Варна, с. Звездица, УПИ XIV – общ., кв. 
1, предмет на акт за частна общинска собственост № 219/11.08.1997 г., 
представляващ УПИ XIV – общ., кв. 1 с площ 1 600 кв.м., заедно с масивна 
сграда със застроена площ 54 кв.м., състояща се от три помещения, в едно 
от които е монтиран казан за варене на ракия, изградена в Поземлен 
имот с площ 1 600 кв.м., при граници: улица, пл. 251, парцел – ХIII, пл. 
240, парцел – ХV. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 46 500,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 4 650,00 лева, без ДДС. 

 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица.  

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 650,00 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги по така изчетените точки? 15-та до 

19-та. Няма. В режим на гласуване. Ама не може, 42 и 6, 48. Тука излезе, че 
48 човека са гласували. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
И Таня Парушева „за“, гласувала е. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Готово ли е? 
 



1469-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
19,04 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1030.302, с площ 
1690,41, с административен адрес гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик”, при граници на имота: ПИ 10135.1030.309, ПИ 
10135.1030.305, ПИ 10135.1030.301, ПИ 10135.1030.261, ПИ 
10135.1030.303, ПИ 10135.1030.306, на Живко Димитров Русев и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007562ВН/28.03.2014 г. Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 4 950 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 м2 – 259,98 лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7451/25.06.2013 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
1470-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5510.309, с площ 474 кв.м., с административен адрес гр. Варна, кв. 
Галата, ул. „Емона” № 35, при граници на имота: ПИ 10135.5510.310, ПИ 
10135.5510.311, ПИ 10135.5510.308, ПИ 10135.5510.307, ПИ 
10135.5510.305, ПИ 10135.5510.290 на наследниците на Кирил Георгиев 
Киров, а именно: Василка Василева Кирова – съпруга, Йорданка Кирилова 
Димова – дъщеря и Красимира Кирилова Кирова – дъщеря по квоти 
определени съгласно Закона за наследството и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ071314ВН-009ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 24 600 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 
51, 90 лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7198/23.11.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 



1471-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, предл. 2 по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 
представляващ земя 10 кв. м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3512.140, идентичен с УПИ I-обществено 
обслужване, квартал 3, целия с площ 1 217.52 кв. м., находящ се в  гр. 
Варна, район „Младост” – ЗПЗ № 40, търговски комплекс „Орехчето”, 
магазин № 39, СОС 10135.3512.140.5.4, по плана на ІІ м.р., при граници: 
ПИ 10135.3512.141 и ПИ 10135.3512.137 на Величка Неделчева Иванова и 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ011654ВН-
011ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарната 
стойност на гореописания имот в размер на 2 170 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 217 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7449/24.06.2013 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1472-10. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
ЗАО1541/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 
65 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2359 целия с 
площ 265 м2, с административен адрес гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а, в 
размер на 3 920 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
м2, възлизаща на 60,31 лева. 

1472-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № ЗАО1541/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и 
Младен Онник Крисов, чрез продажба на имот-частна общинска 



собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Мир“ № 79-а, 
представляващ 65 м2 ид. части от ПИ 10135.2552.2359 целия с площ 265 м2, 
при граници на имота: ПИ 10135.2552.3927, ПИ 10135.2555.235, ПИ 
10135.2552.2356. ПИ 10135.2552.2187 на съсобственика Младен Онник 
Крисов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7410/24.04.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 3 920 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването не всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
1473-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО17218/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляващ 315 (триста и петнадесет) м2 ид. части от ПИ 
10135.3506.616 идентичен с УПИ ІV-616 целия с площ 648 (шестстотин 
четиридесет и осем) м2, с административен адрес, гр. Варна, со 
„Пчелина”, в размер на 21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на 68,57 лева. 

1473-10-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № ЗАО17218/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна Агоп Харатюн Салабашян, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, со 
„Пчелина”, представляващ 315 (триста и петнадесет) м2 ид. части от ПИ 
10135.3506.616 идентичен с УПИ ІV-616 целия с площ 648 (шестстотин 
четиридесет и осем) м2, при граници на имота: ПИ 10135.3506.1105; ПИ 
10135.3506.1578; ПИ 10135.3506.783; ПИ 10135.3506.1079 на 
съсобственика Агоп Харатюн Салабашян. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7540/08.10.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева, без включен 
ДДС.  



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
1474-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД12010468ВН-010ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 244 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.75 целия с площ 304 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
ул. „Мечтание”, в размер на 61 730 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 252,99  лева. 

1474-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД12010468ВН-010ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна „ЛЕЧЕВ 85” ООД ЕИК 103564812, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Чайка” 13, вх. Г, ет. 3, ап. 
30, представлявано от Тодор Славов Лечев, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
ул.”Мечтание” представляващ 244 м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор 10135.3512.75  целия с площ 304 м2, при граници на имота: 
при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.3512.76, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.80, ПИ с идентификатор 10135.3512.68, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.42 на съсобственика „ЛЕЧЕВ 85” ООД ЕИК 
103564812, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Чайка” 13, 
вх. Г, ет. 3, ап. 30, представлявано от Тодор Славов Лечев 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6770/06.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 61 730 лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
 



1475-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ022699ВН-015ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
община Варна, представляващ 87 м2 ид. части от ПИ 10135.2563.435 
идентичен с УПИ ХLVІІІ-435 целия с площ 687 м2, с административен 
адрес, гр. Варна, ул. „д-р Кирил Йорданов” № 39, в размер 16 620 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 
191,03 лева. 

1475-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № АУ022699ВН-015ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна „ХОУМ ВАРНА” ЕООД, вписано в 
Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК: 202064427, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Поп Харитон” 5, 
представлявано от Красимир Иванов Стоилов, чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Д-р 
Кирил Йорданов” № 39, представляващ 87 м2 ид. части от ПИ 
10135.2563.435 идентичен с УПИ ХLVІІІ-435 целия с площ 687 м2, при 
граници на имота: ПИ 10135.2563.1781, ПИ 10135.2563.244, ПИ 
10135.2563.436, ПИ 10135.2563.243 на съсобственика „ХОУМ ВАРНА” 
ЕООД, ЕИК  202064427 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7553/25.10.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
25.10.2013 г., вх. рег. 24287, акт № 68, LХV, дело 13507 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 16 620 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 

 
1476-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по на предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ЗОА2278/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 11 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.2786 целия с площ 611 м2, с административен адрес, гр. Варна, 



кв. ”Виница”, со „Манастирски рид”, в размер на 750 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 68,18 лева. 

1476-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по на предложение на 
кмета на община Варна с изх. № ЗОА2278/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна Светлана Андреева Андреева, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
кв. „Виница”, со „Манастирски рид” представляващ 11 м2 ид. части от 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.2786 целия с площ 611 м2, при 
граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2517.2787, ПИ с 
идентификатор 10135.2517.2043, ПИ с идентификатор 10135.2517.2877, 
ПИ с идентификатор 10135.2517.9640, ПИ с идентификатор 
10135.2517.1963  на съсобственика Светлана Андреева Андреева. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7209/22.11.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 750 лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
1477-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх.№ АУ 085224ВН-020ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово”, землище 
кв. „Галата”, со „Ракитника”, представляващ земя с площ 344 кв. м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2323, целия с 
площ  831 кв. м., в размер на 14 700 лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв. м. възлизаща на 42,73 лева без включен ДДС.  

1477-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № АУ085224ВН-020ВН/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна, реши да се прекрати съсобствеността между община Варна 
от една страна, и от друга страна Маргарита Иванова Бояджиева, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово”, землище кв. „Галата”, со „Ракитника”, 
представляващ земя с площ 344 кв. м. идеални части от поземлен имот с 



идентификатор 10135.5426.2323, целия с площ 831 кв. м., при граници на 
целия имот: ПИ 10135.5426.123, ПИ 10135.5426.122, ПИ 10135.5426.121, 
ПИ 10135.5426.9507 и ПИ 10135.5426.2324.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 7329/ 
14.02.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 14 700 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 42,73 лева без включен ДДС, на съсобственика Маргарита 
Иванова Бояджиева. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
1478-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ006410ВН-012ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма”, представляваща земя с 
площ 229,00 (двеста двадесет и девет) кв.м. ид.част – частна общинска 
собственост по АОС № 6994/25.06.2012 г. от ПИ № 10135.2510.1522 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда петстотин 
двадесет и две), целия с площ 839,00 (осемстотин тридесет и девет) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.2060.157, ПИ 10135.2060.256, ПИ 
10135.2510.1521, ПИ 10135.2510.643, ПИ 10135.2510.9062, ПИ 
10135.2510.634, ПИ 10135.2510.633 с адрес: гр. Варна, со „Добрева чешма“ 
в размер на 5 810,00 (пет хиляди осемстотин и десет)лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 25,38 (двадесет и пет лева 
и тридесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 

1478-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 27, т. 2 и чл.28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № АУ006410ВН-012ВН/28.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна, и от друга страна, Стоян Николов Кожухаров, чрез 
продажба на земя с площ 229,00 (двеста двадесет и девет) кв.м. ид.част – 
частна общинска собственост по АОС № 6994/25.06.2012 г. от ПИ 
№10135.2510.1522 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
и десет.хиляда петстотин двадесет и две), целия с площ 839,00 (осемстотин 
тридесет и девет) кв. м., при граници на имота: ПИ 10135.2060.157, ПИ 
10135.2060.256, ПИ 10135.2510.1521, ПИ 10135.2510.643, ПИ 



10135.2510.9062, ПИ 10135.2510.634, ПИ 10135.2510.633, с адрес: гр. 
Варна, со “Добрева чешма“, по одобрената по горе пазарна оценка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
 
 
1479-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО5030/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово”, 
землище кв. Галата, со „Зеленика”, представляваща земя с площ 209 кв. 
м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5545.4005, 
целия с площ 1 209 кв. м., в размер на 10 534 лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 50,40 лева, без включен ДДС.  

1479-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № ЗАО5030/28.03.2014 г., Общински съвет – 
Варна, реши да се прекрати съсобствеността между община Варна от една 
страна, и от друга страна Михаил Иванов Тонев, чрез продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово”, землище кв. Галата, со „Зеленика”, представляваща земя с 
площ 209 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.4005, целия с площ 1 209 кв. м., при граници на целия имот: 
ПИ 10135.5545.9503, ПИ 10135.5545.4006, ПИ 10135.5545.170, ПИ 
10135.5545.9502 и ПИ 10135.5545.173.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7475/26.06.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 10 534 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 50,40 лева, без включен ДДС, на съсобственика Михаил 
Иванов Тонев. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 
Завърших. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 



 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и 

по предложение на доц. Христо Бозов – вр.и.д. кмет на община Варна с 
изх. № РД13010660ВН/25.04.2013 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2013 г.”, приета с Решение № 813-7 по Протокол № 
14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна, както следва: Към точка 2.4. 
Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 
разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост – продажба на 
общински жилища по райони, съгласно приложение № 1.  

31.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и чл. 
47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, 
ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на кмета на община Варна, 
Общински  съвет – Варна променя предназначението на жилища от фонд 
”Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди “  във 
фонд  ”Жилища за продажба”, и взема решение за продажба на общински 
жилища на лицата, съгласно приложение № 2. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Балабанов и после г-жа 

Парушева. .. Добре, г-жа Парушев … Парушева и после г-н Балабанов 
поиска. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, бих искала да знам коя е причината в момента да гледаме 

предложение, което е по предложение на г-н Бозов. Значи имаме избран 
кмет в рамките на почти една година, поне да се потвърди от сегашната 
администрация това предложение и защо комисията не го е придвижила?  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Бих искала да отговоря г-н председател на г-ца Парушева, това 

предложение е внесено от председателският съвет в дневния ред на 
комисията по „Собственост и стопанство“. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Моят коментар е, че за да разглеждаме предложение по предложение 

на г-н Бозов, най-малкото трябва да бъде потвърдено от администрацията в 
момента и да сме сигурни, че това отговаря на политиката им. 

 



Иван ЛУКОВ 
Господин … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моето становище съвпада, по отношение на това също така бих 

искал да знам евентуално ако има информация от страна на 
администрацията, какви са цените при които ще се прехвърлят тези 
жилищни имоти? 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Този проблем с жилищата беше поставен и на комисията, нормално е 

това което г-жа Парушева предлага, значи първо с нищо няма да се 
забавят, значи всичко е свързано, сделките за продажба на имоти на 
граждани, които са наши наематели, няма друг кой да ги купи. Как ще има, 
когато те са заети жилища нали. Затова аз считам, че е нормално г-н 
Портних в лицето си на кмет, да изрази становище по тази докладна 
записка на г-н Бозов, защото голяма част от ситуацията според мене се е 
променила. Даже трябва да се препотвърдят желанията на хората да купят, 
защото не случайно вчера, когато говорих за финансите ви казах, че имаме 
14 жилища продадени. Тука има колеги от старият мандат които знаят, че 
ние едновременно прехвърлихме около 150 жилища, уж по желание на 
хората да ги купят. Ето къде, г-н Бойновски беше тогава експерт, с нищо 
не помогнахме на хората, защото не се направи необходимото да се 
контактува с наемателите за да потвърдят решението си. Тяхната воля е от 
преди две или три години, когато са имали желание да купят и ние си 
играеме и спортуваме, прехвърляме от фонд във фонд, защото след време 
когато откажат да купят, ще ги върнем обратно във фонд „Наематели“, 
защото не можем да ги извадим. Затова правя процедурно предложение да 
се оттегли преписката и да се внесе наново с потвърждение от г-н 
Портних, като се провери действителното желание на наемателите във 
времето потвърждава ли се или вече са загубили интерес към покупката на 
това жилище. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Ради Радев. 
 
Ради РАДЕВ 
Предполагам много от колегите покрай изборите са се запознали с 

проблематиката на тези хора и са били съпричастни към него момент със 
същата. Предполагам, че старите общински съветници знаят от кога се 



точи този проблем и по вина на, кой спомена преди малко мерене на 
либидото на администрация - Общински съвет, проблема не се решава. 
Много от тези хора са инвестирали последните си пари в тези жилища, 
само и само да живеят по-добре. Не мога да разбера колеги, как 51 човека, 
т.е. по-малко сме към момента не можем да вземем едно решение в полза 
на гражданите във Варна и защо се точи проблема стана вече четвърта 
година.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, ако обичате на микрофон. … Г-н Начков на микрофон, 

ако обичате. … Г-н Начков, нищо от това, което казахте няма да бъде 
записано в протокола. Просто на микрофон, ако обичате. … Колеги, води 
се протокол. .. Г-н Станев, после г-жа  Парушева и … 

 
Янко СТАНЕВ 
Въпросът отдавна е излязъл от рамките на норматива и от рамките на 

изпълнението на законовите постановки. Тука става въпрос за политически 
решения и тука няма що да се ебаваме с хората като твърдим, че въпроса с 
продажбата на общински жилища, които по закон им се полагат го 
решаваме, щото един път преди три години едно решение се взема да не се 
дават. Тез решения се вземат май в едни кабинети, в едни кантори, които 
нямат нищо общо с решенията тука. И аз трябва да си го кажа съвсем 
честно. Даже не, даже ме е срам, че вече пети, шести, седми път, повдигам 
този въпрос. Единствената причина да го повдигам е, че няма приемен ден 
в който да не дойдат двама или трима добре познати вече люде, които 
искат да си купят жилища и които просто ние нямаме основание да им 
откажем. Единствената причина да им отказваме са политическите 
решения, които вземаме тук, тъй като все пак всяко едно такова 
политическо решение, като това което ще се вземе, защото аз не мога да 
разбера, двадесет и два апартамента ли бяха или двайсет и един? Трийсет 
апартамента били нали. Трийсет апартамента три години ги продаваме. Аз 
не мога да разбера, добре оценките били такива, направете другите. 
Въпросът е, че се спират. Ей това е истината. Спирате ги. Искате да ги 
вадите отвътре от дневния ред, още на заседание на групите си ги 
обсъждайте тез неща и си правете политика на гърба на тия бедни хора, 
които повечето жилища са на „Владиславово“ и други места и които нямат 
шанс в живота си. Искам да ви кажа нещо за един случай, който разказах 
тука. Имаше един човек, който дойде и ми каза, не мога повече да си купя 
жилището. Що бе? Ами сина ми ме помоли, купих му фургон, как се казва 
това - каравана и изхарчих парите. И аз си изхарчих, времето вече четири 
години, да се опитвам от трибуната да ви убедя, да дадете жилищата на 
хората. Тези жилища, които им се полагат. Тези, Недков преди малко каза, 



които могат да умират, щото тези жилища те са си ги направили годни за 
живеене. Вие знаете ли от кога са тези жилища? 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Не разбирам афекта на г-н Станев имайки предвид, че той най-добре 

познава процедурите за работа в този Общински съвет и коментара ми е 
само и единствено следния, тези процедури са актуални. Вчера станахме 
свидетели, че тези жилища се ползват от хора, които всъщност не 
отговорят на тези условия. Знаете ли дали има такива случаи в тези 
трийсет жилища, г-н Станев? Актуална ли е информацията или гледаме 
предложение на г-н Бозов, ама … Станев, Вие защо смятате, че ние не 
можем да имаме въпроси? 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега … Момент. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Може ли да получа отговор на въпроса, който задавам.  
 
Иван ЛУКОВ 
Момент. .. Колеги … 
  
Таня ПАРУШЕВА 
Първо, какво означава с актуализация, към две хиляди и … Какво 

означава във връзка с програма 2014, което г-жа Софрониева направи като 
допълнение. Второ бих искала да зная дали тези обекти са актуализирани, 
т.е. исканията на гражданите актуализирани ли са. Това, което г-н Джиков, 
казва, че са гледани по комисии и дали са актуални оценките им. Това бих 
искала да получа като коментар, тъй като се коментира входящ номер, 
който е от времето когато г-н Бозов беше временно изпълняващ 
длъжността кмет. За протокола и за коментар към г-н Станев, не сме 
против изпълняване на законовата възможност за придобиване на тези 
жилища. 

 
Иван ЛУКОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Коментирам кога това предложение е входирано и дали то е актуално 

към днешна дата. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Искам да отговоря на г-ца Парушева, че всичките тези предложения 

са гледани на комисия отпреди, така че това, че сега са внесени отново в 
дневния ред не е нещо фатално и няма никакво нарушение. Освен това, 
цитираме годишна програма, защото миналата година вече е изтекла и те 
отново са заложени в новата “Годишна програма“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Отзад. Записано е на 26-ти април. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На кой въпрос още да отговоря? 
 
Иван ЛУКОВ 
На 26-ти април са гледани на комисия, 2013 г., протокола е записан. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз попитах нещо много различно. Актуализирани ли са 

инвестиционните намерения на тези хора по повод на покупката и 
актуализиран ли е, актуализирана ли е цената, тъй като ако не се лъжа в 
собственост актуализират цена на шест месец. Нали така? Оценките. Това 
ми е въпросът. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
В такъв случай да отговори г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Здравейте. Към настоящият момент не са актуализирани данъчните 

оценки на жилищата от районите, което имаме изпратено като 
потвърждение решенията на комисиите на жилищата, че са минали през 
гласуване на комисиите по районите и е взето решение, че наемателите 
отговарят на условията. Това мога да кажа, към настоящият момент. Няма 
актуализирана, данъчна оценка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Атанасов. … Ами след него. … Ами аз го обявих. 

Последователността я бях обявил предварително. Не, не, предварително я 
бях обявил последователността. Първо общинските съветници и после 
будните граждани. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Бяха повдигнати два въпроса, два 

са основните. Още след като г-н Портних влезе в длъжност, точно от тази 



трибуна зададох въпроса, какво правим с предложенията, които тогава 
разглеждахме с имената на вритовете тогава. Още тогава зададох въпросът. 
Тогава никой не стана и не пита защо, но ги разглеждахме и ги гласувахме. 
Няма нищо притеснително в това. Тези хора освен, че са си поддържали 
апартаментите, много от тях са минали и предварителната процедура по 
одобрение на кредити и това ще доведе до огромни проблеми свързани със 
социалният статус на тези хора. Личното ми мнение, че няма проблем. 
Нито технически. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи, към настоящият момент става въпрос за прехвърляне на 

жилища от един фонд в друг. Оценките не оказват никакво влияние. Но аз 
искам, така след разпаленото слово на г-н Станев, които гражданите го 
подкрепят, искам да направя едно предложение и за допълнение към така 
предложеното решение - в шест месечен срок след приемане на решението 
общинския съвет да бъде информиран за проведените сделки по този 
списък от петдесет и едно жилища.    

 
Иван ЛУКОВ 
Момент само да уточним. Преди малко направихте предложение да 

бъде оттеглено, т.е. това означава … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз направих предложение. Казах, че след разпаленото слово, 

агитация, политическо решение на … /н.р./, всичките аргументи ме 
спечелиха и искам в резултат на това, което изложих, като основание да 
видим тези неща действително дали се случват с наемателите, доволни ли 
са и как вървят въобще … 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах …  
 
Пламен НАЧКОВ 
Продажбите в тази посока на наемателите. 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола, оттегляте си предложението за оттегляне на точката и 

правите допълнение към това предложение … 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Да и правя допълнение … /н.р./ шест месечен срок е достатъчен за 

сделки. 
 
Иван ЛУКОВ 
В шест месечен срок да се докладва решението, как е изпълнено 

решението на Общински съвет. 
 
Пламен НАЧКОВ 
… /н.р./ октомври да получим информация. … Не, не, шестмесечен, 

защото това са сделки нали.   
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, само да го изчета като допълнение, дали правилно … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
В шест месечен срок от решението на общинския съвет, от взетото 

решение, общинския съвет да бъде информиран за извършване на 
продажбите. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джиков. 
 
Добромир ДЖИКОВ. 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Да говоря, да отговоря 

на въпроса на г-н Балабанов, данъчната оценка, по данъчна оценка се 
продават тези общински жилища. В момента, ако направите една справка, 
средно пазарните цени в районите със състоянието на жилищата е по-ниска 
от данъчната оценка. Това можете да го проверите. Аз съм го проверил. 
Хората, които са настанени изпълняват изцяло изискванията. В наредбата 
нашата е записано, че може да се закупят. Щом комисиите по райони са 
преценили, че те изпълняват условията и могат да го закупят, ние само 
валидираме прехвърлянето от един фонд в друг. Спирането на продажбата 
на жилищата, аз бих го приел само и единствено, когато се представи една 
стратегия за развитието на жилищния фонд, защото община Варна не е 
инвестирала нито един лев от наеми обратно в реновиране на този 
жилищен фонд, в поддръжката му, а има много наематели, които имат 



нужда. Засипана е дирекцията „Социална политика“ с молби на хора, 
които нямат вода, които нямат ток, които са разбити жилищата им. Те ги 
получават разбити, получават ги със задължения от предни наематели, 
които районните кметове са извадели принудително. Това е ужасното, ако 
стратегията на този Общински съвет и на новия кмет е само да продаваме, 
да попълваме план, за да можем да харчим за друго 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика по отношение на изказването на г-н Джиков. Ние не сме 

против продажбата на жилища, аз поисках становище от страна на новата 
администрация, както го направи и колегата Таня Парушева. Също така 
поисках информация по отношение и на цените. Ок, те са по данъчна 
оценка, ами дайте да видим приложение, в приложението номер едно 
апартамент колко струва, за мен не е ясно. 

 
Добромир ДЖИКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ли е номер едно в приложението? Аз поисках информация, 

нищо повече. Ние не сме против продажбата на имотите и исках да чуя 
становището от страна на новата администрация. Точно във връзка с тази 
стратегия, за която говорите Вие, г-н Джиков. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре колеги, ако има … Г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Категорично подкрепям г-н Балабанов, никой не е против 

продажбата на тези жилища, въпроса е да вземем мотивирано, мотивирано 
да гласуваме, а не да гласуваме на сляпо при положение, че не знаем какви 
са цените и ги няма в приложенията, ами данъчни оценки, когато не ги 
знаем кой апартамент колко струва, как да вземем решение дали да го 
продадем или да не го продадем? Предлагам процедурно да приключим с 
обсъжданията.  

 
Иван ЛУКОВ 
Не можах да разбера предложението Ви, г-н Кафалийски. 
 
 



Илия КАФАЛИЙСКИ 
Уважаеми колеги, много обичаме да си правим политика и то на 

гърба на тези, които очакват от нас да им решим проблемите. Аз моля да се 
обръщаме по-често към себе си и към онези, които идват при нас. Първото 
нещо, ние искаме да прехвърлим, ние не определяме нито цени, нито нещо 
друго. Да, контрол трябва да има. Да, информация от администрацията 
трябва да има, но дайте по-бързо да ги решаваме нещата, които са и без 
това ясни и като малки деца от детската градина, продължаваме да ги 
дъвчем. Процедура по прекратяване на изказванията.   

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение процедурно, г-н кмете извинявайте, 

заместник - кмет. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми граждани. Съгласно „Годишната програма за 
управление“, ние имаме предвидени около 150 жилища, за които са 
включени в програмата за продажба, която е приета разбира се и предстои 
да бъде изпълнявана. Това че е вкарано това предложение, аз адмирирам 
подобни предложения, защото ние така или иначе тия жилища, които 
имаме и гражданите, които имат съответната нужда и имат правата 
разбира се, трябва да ги продадем, за да удовлетворим желанията на 
гражданите. Проблемът не е само в това да бъде всичко така стартирано на 
време, да имаме необходимият период, защото три месеца е обработката на 
документи, на данни и т.н. Притеснението е само едно от друга гледна 
точка, по отношение на наредбата. Аз си направих труда да проверя 
практиката в другите големи общини - София, Пловдив, Бургас. В техните 
наредби е записано почти същото, както и в нашата наредба, „не по-ниска 
от данъчната оценка“. Там има редица други допълнения, почти, не почти 
– всички, и София, и Бургас, и Пловдив продават само и единствено на 
пазарна оценка. Това е практиката, която имат. Ние до сега нямаме такава 
практика и може би, пак с решение на Общински съвет ние сме започнали 
някаква процедура да доработим наредбата, защото има необходимост от 
промяна на наредбата, а може би на следващото заседание ще входираме 
изменение на наредбата, с което да оптимизираме така начините на 
продажба, защото има наистина, както каза и г-н Джиков, има и такива 
жилища доста от 80-те години, които сигурно пазарната им оценка е по-
ниска от данъчната оценка. Всичко това трябва да го прецизираме и да 
намерим най-точния механизъм да удовлетворим желанията на 
гражданите. Становището на администрацията е точно и съвпада с вашето, 
че така или иначе трябва да проведем всички тези процедури, защото 
миналата година нищо не е изпълнено от разпоредителните сделки, имаме 



… /н.р./ 5 млн. Дано тази година да не се получи същото, поради забавяне 
на процедурите и така да буксуваме само с подобни решения. Благодаря 
ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Атанасова. Тя беше поискала думата преди да дойде 

предложението за прекратяване на гласуванията, на изказванията. Много 
Ви моля по-накратко. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н председател, бързо ще говоря, да, точно по въпроса 

конкретния. Така. Уважаеми господа съветници, драги гости, уважаеми 
господа заместник - кметове, които сте тук. Сега. Искам да ви кажа 2010 г., 
месец декември с министерско постановление се издаде заповед всички 
жилища, които са строени през 1980 г., там седемдесетте, осемдесетте 
години и наемателите са едни и същи, фактически да бъдат разпродадени, 
да си подадат хората документацията до 2011 г., до месец юни. Така който 
е чул - чул, който не е чул - не е разбрал. На какво се натъкнахме? В 
момента, тъй като става въпрос за тези жилища фактически, които са 
общинска собственост, а в блок 10 във „Владиславово“, конкретен случай 
ви казвам директно. Така. Измолихме едно жилище за жена, която е пълен 
инвалид, а чакаше дете и в същия момент беше фактически и студентка, 
евала на такова момиче, нали. Г-н Неделчо Михайлов, даде й това жилище, 
една гарсониера, която като влязохме, трябва да ви кажа, че се хванахме за 
главата. Нито тоалетна, нито баня, нито абсолютно нищо. Стигна се до там 
да помолим, да се свържем със сдружение „Грамада“ и „Анимал Хоуп 
България Варна“ с Наталия Михайлова – „Предай нататък“. Жилището 
беше цялото отремонтирано от – до. Вътре не можеше да се влиза. Та 
искам да ви кажа специално за пазарната оценка и за това кога е вземато 
решение, а още 2011 г., а при Николай Апостолов се дискутираше тази 
история, да се продадат тези жилища на хората, които живеят дълги 
години, те все пак са вложили труд. Моята гражданска позиция е тази, че 
не можем в момента, поддържам позицията на г-н Янко Станев да 
използваме в момента дебатите за тези жилища за някакви партийни 
ситуации. Много ви моля, вземете мерки, отдавна това нещо е решено.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Постъпи предложение за прекратяване на изказванията. 

Конкретно не бяхте засегнат въобще, г-н Начков.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Така. Хубаво е да даваме думата на гражданите, но лично аз искам 

така да се обърна към г-жа Атанасова да й кажа, че няма никакво такова 



постановление, защото не може държавата да разпореди на общината да си 
продаде жилищата. Логически не съществува такава връзка.  

 
Иван ЛУКОВ 
За държавните имоти най-вероятно говорите. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Така че, ако говорите за държавни имоти има областен управител, 

той да си свърши работата. Така че, когато говорим и защитаваме някои 
неща, трябва да сме добре информирани.  

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря за уточнението. Абсолютно сте прав. Постъпи 

предложение за прекратяване на разискванията. Гласуваме това 
предложение Колеги, в режим на гласуване, за прекратяване на 
разискванията. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Преди да преминем към гласуване на проекта за решение, изчитам .. 

Моля? .. Това беше за прекратяване, за прекратяване на дебатите беше 
това. .. Разбрах, имате, разбрах, заповядайте имате право .. Обяснение на 
отрицателен вот. Заповядайте г-н Тонев.  

 
Владимир ТОНЕВ 
В приложенията, които са към материалите има един файл в PDF 

формат към комисията по „Собственост“, където са посочени само 
апартаменти. Това ли са апартаментите, които в момента ще прехвърляме? 
Въпросът ми е към председателката на комисията. Има един PDF файл, 
сега го засякох в материалите.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз си взех копие от оригиналното приложение, предложението което 

ще влезе за гласуване е РД13010660ВН от 25.04.2013, ето го къде е 
предложението, към него има приложение.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Коментирам само приложението.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Това ще бъде. Това ще бъде което е към проекта, ето го къде е 

проекта за решение, мога да упомена, апартаменти има два в „Младост“, 



район „Одесос“ - един, Каменар - единадесет, Владислав Варненчик са 
десет, „Приморски“ има два, „Младост“ има пет. Това ще бъде 
приложението, което е към проекта за решение. …. Там пък трябва да са 
много високи цените.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Направи ми впечатление в приложението за апартаментите въпреки, 

че се коментира, че има апартаменти от осемдесета година, за тези които 
са във „Владислав Варненчик“ болшинството от актовете за общинска 
собственост са от 2012, 2013, в район „Приморски“ 2012, 2013 актове за 
общинска собственост … 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Извинявайте г-н Тонев … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Това не беше ли обяснение на отрицателен вот по повод 

прекратяване на разискванията? Г-н Тонев възразявам, защото Вашите 
коментари са по същество. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Ама по същество прекратиха гласуванията и аз не можах да се 

изкажа, затова си упражнявам правото на отрицателен вот, че си е 
забранено изказването. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, г-н Тонев … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да, кажете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, ако обичате, обяснението на отрицателен вот го чухме, 

много Ви моля недейте повече да продължаваме по същество да 
разсъждаваме по тази тема. Приехме, гласувахме, прекратихме 
разискванията. Вие продължавате да ги разисквате в момента.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Казвам, че някой път предложение за прекратяване на гласуването се 

правят не на време, с цел не доизясняване до края, Вие го подкрепихте, 



благодаря Ви, затова гласувах отрицателно. Просто е рано да се 
прекратяват дебатите по един такъв важен въпрос. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, изчитам допълнението, което г-н Начков предложи към 

проекта за решение: Общински съвет – Варна, възлага на кмета на община 
Варна в шест месечен срок от взетото решение на общинския съвет, същия 
да бъде информиран за извършените продажби. Г-н Начков? В режим на 
гласуване. Колеги. Общо, общо. Предложението за решение плюс 
допълнението, което г-н Начков го направи, общо. 

 
1480-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на доц. Христо Бозов – вр.и.д. кмет на община 
Варна с изх. № РД13010660ВН/25.04.2013 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2013 г.”, приета с Решение № 813-7 по Протокол 
№ 14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна, актуализирана с решения 
№ № 1251-7/26/13,14.12.2013 г. и 1317-7/27/13.01.2014 г., както следва: 
Към точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, 
управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост – 
продажба на общински жилища по райони, съгласно приложение № 1 към 
настоящото решение.  

1480-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
и чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, 
ал. 1, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13010660ВН/25.04.2013 г., Общински  съвет – Варна 
променя предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди“  във фонд ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на лицата, 
съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

1480-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на община Варна в срок от 6/шест/ месеца от 
вземане на горното решение да информира Общински съвет – Варна за 
извършените продажби. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, във 

връзка с  чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14010035ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна 



учредява безвъзмездно управление на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“, представлявано от Младен Маринов Иванов – управител, върху 
имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови“, представляващ УПИ II- „за подземен паркинг-гараж“, с площ 
3 650 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, при граници 
на имота: ул. „Братя Миладинови“, УПИ I „ за административна сграда на община Варна“, ул. 
„Марин Дринов“, предмет на АПОС № 4981/14.05.2008 г., вписан н 
Служба вписвания на 23.05.2008 г., вх. Регистър № 13838, том.XLIII, дело 
10613. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за гореописания недвижим имот в полза на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Тонев заповядайте, след това г-н 

Начков. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Имам няколко въпроса свързани с този паркинг. Първо, 

окомплектована ли е преписката с всички необходими атрибути, съгласно 
нашата Наредба за разпореждане с общински имоти? Въпросът ми е към 
председателката на комисията. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Имам удоволствието да връча окомплектованата преписка на г-н 

Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Това, което бях получил до момента не беше толкова 

окомплектовано, предупредих г-жа председателката. Другото, да, видях го. 
Целия паркинг, като цял имот е три хиляди шестстотин и няколко 
квадратни метра. Видно от приложението, което е написано от директора 
или управителя, не знам точно как е на общинското предприятие, той иска 
половината паркинг, защото половината ще е за служители, половината ще 
е за граждани. Защо тогава ние му прехвърляме целия имот от 3 600 кв. м. 
и такова е предложението за решение. В това отношение преписката би 
следвало да представлява иначе аз уважавам и това е много добре 
направено предложение с цел да има къде да се паркира, но се хващам за 
обосновката, която е направена от управителя. Първо тя е за половината 
паркинг, а ние ще му прехвърлим целия, би следвало евентуално във 



въпросната скица, затова я поиска да каже, че ние прехвърляме за ползване 
част от имота за публична общинска собственост, оградена от скицата, 
представляваща 1 800 кв. м., общо 3 600. Той ще каже предполагам. Освен 
това тука както се вижда, той ще се експлоатира, съгласно таблицата, 
която ни е приложил, вътре биха могли да се паркират и автобуси и 
микробуси и камиони. Ами, гледам го плана за приходите. От това, както 
се образува, където имаме тарифа за камион в скоби автобус, престой за 
един час три лева, престой за един месец 110 лева. Когато искаме 
техническа обосновка за конкретен паркинг, мисля, че няма как да не дадат 
една част от тарифата за конкретно общо дружество. В тази връзка, нали 
зададох няколко въпроса и господин управител, бихте ли могли да 
отговорите, там ще се паркират ли автобуси и камиони с абонамент за цял 
месец, съгласно това на мен лично ще ми е много удобно, имам един 
камион да паркирам на центъра на Варна срещи 110 лева на месец. Ако 
това беше минало по каналния ред, да си мине през комисията по 
„Собственост“, всичките тези неща, щяха да бъдат изчистени. Не съм 
съгласен да даваме два пъти повече, отколкото на вас ви е бизнес плана. 
Затова колеги предлагам, да не подкрепим въпросната преписка, да може 
да се върне, да се до окомплектова, да си спазваме и да си уважаваме 
нашия вътрешен ред, за да може да не взимаме решения с порок. Нека да 
дадем толкова, колкото е необходимо за 38 паркоместа, гражданите да 
могат да паркират. Конкретното ми предложение е да не го подкрепим. 
Няма как да отпадне от дневния ред, ние вече го гласувахме. Моля? Не 
мога да чертая на ръка на скицата. Той е поискал едно… Не мога да 
коментирам, администрацията е поискала да му даде 3 800, той е поискал 3 
600, той е поискал 1 600. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. Г-н Начков след управителя или преди управителя 

искате? Добре, г-н Иванов, заповядайте управителя на дружеството.  
 
Младен ИВАНОВ 
Уважаеми господа, дами и господа общински съветници, г-н Тонев. 

Плана за експлоатация включва това, че предприятието ще експлоатира 
целия паркинг, като половината ще бъде за служебни цели, а другия ще 
бъда платен. Но паркинга за служебни цели ще се експлоатира само с 
автоматична система за контрол на достъпа и по този начин ще влизат 
всички, които имат оторизация да влизат, там няма да има човешко 
присъствие. Така, че ние ще експлоатираме целия паркинг, но половината 
ще бъде платен. По този начин ще спестим четирите заплати на колегите 
от УСКОР, които в момента са там. А това, което съм цитирал в точка три 
на бизнес плана, това е действаща Нормативна уредба. В приложение 2 на 
наредбата за цените на община Варна, това са цени, които вие приехте 



преди една година, защото това важи за цялата територия на центъра на 
Варна. Там има възможности, където могат да се паркират и автобуси и 
камиони. Това важи за целия център. А тук не е разрешено за камиони, т.е 
.Вашия камион не можете да го паркирате на този паркинг, защото няма 
как да стигнете до него. По закона за движението.  

 
Янко СТАНЕВ 
Сега аз, може ли да попитам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, извинявам се, Таня Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Аз подкрепям това предложение на администрацията, присъствах на 

няколко обществени съвета, аз лично смятам, че без значение, че има 
много сериозна така, много сериозен коментар от страна на някои колеги, 
че какво ще правим със служебните автомобили на община Варна? Значи 
за всички нас е известно, че на тази територия не се спират само служебни 
автомобили, в края на краищата, това е сграда на общината на този град и е 
огромен проблем това, че гражданите идвайки тук, за да свършат някаква 
конкретна работа, наистина нямат възможността абсолютно никъде да 
паркират. Подкрепям това предложение, напротив бих искала да направя 
следния коментар – крайно време е да получим предложение за не един по 
един, по един, а общо за цялата централна зона в каква посока, къде са 
допустимите възможности и как могат да се развият организирани платени 
паркинги, които да са общински. Синята зона, отново ще я повдигна като 
въпрос, защото огромен е проблема в това да осъществиш, да получиш 
услугата, която тази администрация дава, поради причина, че ти трябва да 
загубиш 40 минути минимум да се въртиш в карето, за да можеш да спреш. 
Всички искаме да има осигурени места за паркиране за личните си 
автомобили. Предполагам, че излизайки с това предложение, 
администрацията все пак е направила анализ, че осигурените паркоместа в 
подземен паркинг, половината, които остават за служители ще бъдат 
абсолютно адекватно достатъчно и необходимо, за да може да се осигури 
паркиране на служебни автомобили. Абсолютно подкрепям това, но 
наистина, моето лично очакване не е да получим още такива предложения.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ  
Аз ще бъда съвсем кратък, защото не искам да влизам в излишни 

спорове с управителя на Паркинги и гаражи за целесъобразността на това 



предложение на кмета и неговите ……….. Аз само ще кажа единия, 
единствен довод, това е сграда на община Варна, една администрация, 
която обслужва целия град. Когато е проектирана, тя е проектирана със 
съответните прилежащи зони за паркинг. Към него момент, когато е 
реализирано строителството, този паркинг е удовлетворявал 
потребностите. В момента първочисления състав на работещите в тази 
административна сграда е доста по-голям от този, за който е предвидено и 
логически, потребителите на услугите, които общината, ползват общината 
също имат право на достъп. Затова има места, където синята зона може да 
си изиграе ролята, но точно в обществената сграда в достъпа на 
гражданите, ние да го оградим и да кажем „съветника ще влезе тъй, другия 
ще плати“, ние по този начин ни конфронтирате с останалите ползватели. 
Така, че аз предлагам това предложение на кмета да се обсъди от 
комисиите и да се внесе по надлежния ред, защото ние трябва да дадем  
ясно становище към неговото предложение, а една голяма част от нас, не 
са го и чели. Така, че аз правя официално предложение да се оттегли, 
независимо, че е влязло, защото този паркинг представлява голям 
обществен интерес и не може така на крак да вземем решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз съм „за“ това да има паркоместа, затова бях „за“ този паркинг да 

бъде многоетажен и според мене тогава пак поради, съжалявам сега, че не 
направих един див скандал последния път като разгледахме документите 
за търга и не намалихме цената, която беше изродска и заради това не се 
построи паркинг, не заради обжалването, обжалването беше вторично. 
Сега, така или иначе трябва да има паркоместа на гражданите, надявам се 
само и всъщност колегите казаха всичко, аз ще подкрепя тази идея, тя е 
нещо, което трябва да се прави. Значи, това е което трябва да се прави, 
обаче само се надявам, че колегата е направил аритметиката за служебните 
места с гъвкав и точен режим, за да нямаме после пък конфликти от тази 
гледна точка по линията администрация, Общински съвет, но трябва да се 
свива. Това е безспорно. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние също ще подкрепим така направеното предложение и 

приветстваме същото, считаме, че гражданите все пак следва да има къде 
да паркират. Видно, че за служителите също ще има места за паркиране, 



така че нямаме никаква драма в това отношение, нека да не топаме топката 
и да приемаме навременно такива решения, които са в крайна сметка в 
полза на цялото общество, както каза г-н Начков.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева, заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Реплика само към коментара на г-н Начков, да една сграда при 

проектирането й, особено когато пък, в момента Закона за устройство на 
територията изисква без значение какъв е характера на ползване, 
осигуряване на необходимите паркоместа. Когато говорим за обществена 
сграда в никакъв случай не се третира, че тези необходими паркоместа са 
за осигуряване паркирането на служебни автомобили, а за ползването, 
функционалността, която тази сграда дава. Т.е. този паркинг като логика 
следва да бъде публичен и отворен.  

 
Янко СТАНЕВ 
Ако говорим …. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Не, не, не, не. Момент Станев, Станев не казвам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев … 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Не ме прекъсвайте, не казвам да се отвори, имам коментар, че той не 

е построен само за нуждите на служителите в тази сграда.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джиков. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Аз да поздравя инж. Иванов за първи път виждаме нещо мотивирано, 

макар и вкарано в последния момент. Имам въпрос, дали след, ако това 
решение се приеме, днеска мине дали ще имаме предложение от Вас за 
увеличаване на числения Ви състав и дали във Вашия бюджет, който ние 
сме гласували има залегнати резерви за разходите, които ще се извършат 
във връзка с изпълнение на вашия бизнес план? Защото сега, ако гласуваме 
това, после ще искате четири човека, още една служебна кола, това сме го 
виждали миналата година. Благодаря. 
 



Младен ИВАНОВ 
Г-н Джиков, искам само да спомена, че имаме необходимия брой 

служители, които ще бъдат назначени, т.е. Вие сте ги гласували миналата 
година, а не всички служители, т.е. не всички бройки са заети в момента, 
защото имаме паркинги, които не са въведени в експлоатация, а са 
предвидени бройки, те ще бъдат назначени тогава, когато въведем в 
експлоатация паркингите, а по бюджет ние имаме средства за изграждане 
на автоматични паркинг системи за да е всичко по европейски. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Благодаря, г-н председател. Днешния дебат показва, че решението, 

което взе Общинския съвет за изграждане на публична библиотека на 
мястото на паркинга с подземен гараж става особено актуална, затова аз 
бих призовал администрацията да разработи по скоро Подробния 
устройствен  план и да съгласуваме и да започнем строителството, а тогава 
вече ще има места и за гражданите и за служителите. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Така колеги, ако други мнения, съображения, други 

изказвания по така повдигнатите въпроси по проекта за решение. Така. 
Колеги, няма други желаещи за изказване. Постъпило е предложение от г-н 
Начков, тази точка да бъде оттеглена и да бъде решена, да бъде отново 
разисквана в съответните комисии и тогава да бъде внесена на сесия на 
общинския съвет, така че ние по Правилник трябва да гласуваме това 
предложение на г-н Начков. В режим на гласуване по предложението на    
г-н Начков за оттегляне на точката. 

 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 14; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Няма решение. Двадесет и едно на двадесет и едно. Е, да но по този 

начин, юрисконсултът на Общински съвет да си изкаже мнението, чисто 
юридически, казуса. 

 
Деяна СТЕФАНОВА 
Мнозинството е 21 на 21, т.е. има паритет да не се приема решението 

за оттегляне, следва да се гласува основното предложение. Там ще си 
изразите вота. 

… Няма да се приеме. 
 



Иван ЛУКОВ 
Така. Чухте становището на юриста, подлагам на гласуване проекта 

за решение, така както е предложен от администрацията. В режим на 
гласуване. Гласуваме решението вече. 

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 3; въздържали се – 17; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Ама нали трябваше да си гласуваме нещата, как да го направим. 

Решението не се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, извинявам се. Искам прегласуване, защото не 

можах да си упражня правото на вот. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорвате гласуването, г-н Иванов. 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н председател, нека спазваме правилника, имаме оспорено 

гласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
Той не каза оспорвам решението, той кажа таблета ми не е … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество това представляваше оспорване на гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
По същество, г-н Балабанов, г-н Балабанов, по същество г-н Иванов 

като излезе на микрофон да каже оспорвам гласуването, а не да ми казва, 
че таблета му бил повреден.  

 
Тодор БАЛБАНОВ 
Не е казал, че таблета е … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Именно, поради това оспорвам гласуването, имах технически 

проблем. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Може ли така, г-н председател… 



Иван ЛУКОВ 
Оспорено е гласуването. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, извинявайте, ако Вие се поддавате на такова 

давление, т.е. по такъв начин, значи до никъде няма да стигнем. 
Многократно на тази сесия по желание на Вашата група ние прегласуваме, 
когато решението което се взема не устройва Вашата група, в този момент 
Вие взехте правилното решение, тъй като заявяването беше, че не съм 
гласувал, ние виждаме на екрана, че е гласувал, какво ще бъде 
основанието, че за да се подлага отново на гласуване. Не може така.  

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав, но когато той каза, че не му е …. 
 
Станислав Иванов 
Категорично в момента, г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Иванов, не съм Ви дал думата. 
В момента в който г-н Иванов каза, че таблета му не работи, аз 

затова преминах към следваща, предложих да преминем към следваща 
точка, но сега в момента той оспорва гласуването. Най-вероятно има и 
основания за оспорване на гласуването, затова казвам, че … 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Нали това казвам, че основанието му е неоснователно, т.е. той 

гласувал, иска пак да гласува. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Иванов, слушам Ви. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, искам една корекция. Абсолютно не е вярно, че съм 

казал, че не съм гласувал, г-н Джагаров, а казах съвсем друго нещо, че 
оспорвам гласуването, и че съм имал технически проблем, тека не ми 
вкарвате думи в устата, които не съм казал, ако обичате. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Оспорено е гласуването, в процедура на гласуване. В 

процедура на гласуване. В процедура на гласуване на решението. 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1481-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с  чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14010035ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно управление на ОП „Общински паркинги и 
синя зона“, представлявано от Младен Маринов Иванов – управител, 
върху имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови“, представляващ УПИ II- „за подземен паркинг-гараж“, с площ 
3 650 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, при граници 
на имота: ул. „Братя Миладинови“, УПИ I „ за административна сграда на община Варна“, ул. 
„Марин Дринов“, предмет на АПОС № 4981/14.05.2008 г., вписан н 
Служба вписвания на 23.05.2008 г., вх. Регистър № 13838, том.XLIII, дело 
10613. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за гореописания недвижим имот в полза на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 5; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
Колеги, преди да преминем към следваща точка по предложение на 

г-н Недков, една позиция, да изчетем една позиция на Общински съвет – 
Варна. 

„Уважаеми господин Портних,  

Една година измина от протестите на гражданите на Варна и 
трагичните събития, свързани със самозапалването на Пламен Горанов. 
Оттогава досега, в общественото пространство се дискутираха много идеи 
за почитане паметта на Горанов. До този момент нито една от тях не се 
осъществи. Освен грамадата от камъни пред стълбите на общината, там 
има разпъната и палатка с плакати, които вече са изгубили смисъл, тъй 
като идеите им са реализирани.  

Известно е, че Варна е кандидат за Европейска столица на културата 
през 2019 година, както и за Европейска младежка столица през 2017 
година. Утре се открива и престижната Международна регата  „Tall ships“, 
започна вече и туристическия сезон. 

Смятаме, че е крайно време, пространството пред общината да бъде 
освободено, а до стълбите да бъде поставен паметен знак с името на 
Пламен Горанов. По този начин, ще бъде изпълнено желанието на 



протестиращите, събитията да не бъдат забравени, а пространството пред 
сградата на общината да придобие естетически вид. Готови сме да 
подкрепим конкретната Ви заповед по този повод с наше решение за 
поставянето на знака.“ 

 
И в този смисъл: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема обръщение 
към кмета на община Варна да изпълни задължението си за осигуряване на 
обществения ред във връзка с незаконосъобразното разполагане на 
преместваеми обекти, а именно палатка и грамада пред община Варна, 
като предприеме действия по премахването им.  
 Г-н Начков. 
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Аз имам един принципен въпрос към юриста, тъй като все пак това 
нещо не е влязло в дневния ред. За да не бъде атакувано от областния, аз 
считам, че трябва да проведем едно гласуване да допуснем в коя точка от 
оставащите да се гледа и нямам против текста, който г-н Недков внася и 
решението, което се предлага, защото свършвайки „Собственост“ ние 
започваме „Младежки дейности“. Нали? 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Юриста ще го разясни точно. Прегледахме го това него, имаме … 
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Като позиция е обръщение, няма …, това не е решение по смисъл. 
Съгласно …. 
 
 Иван ЛУКОВ 
 Колеги, ако обичате, колеги, ако обичате за тишина, това е съгласно 
Закона, имаме, това не е решение, това е обръщение. 
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Обръщение. Позиция, обръщение на Общински съвет – Варна, който 
е приет съгласно ал. 2 на чл. 21, не е необходимо да бъде включено в 
дневния ред. Не е необходимо. 
 

Пламен НАЧКОВ 
Добре де, нали предлагате решение. 
 
Деяна СТЕФАНОВА 
Не, като обръщение, цитирано е правното основание за обръщенията 

на Общински съвет. 



Иван ЛУКОВ 
Момент, спри, колеги ако запазите малко тишина чисто юридически 

ще бъде разяснено какво в момента предлагам да се гласува. Това не е 
решение на Общински съвет, съгласно Закона е обръщение. 

 
Деяна СТЕФАНОВА 
Да. А съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение на 

правомощията си по закон общинския съвет има право да приема 
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В 
случая това е обръщение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, това е позицията на общинския съвет, ако я приемем и 

гласуваме като такава, аз съм съгласен, че това е обръщение към кмета и 
покана, но ми се струва, че в частта си цитирам: пространството да бъде 
освободено, това е чудесно, а до стълбите да бъде поставен паметник с 
името на Пламен Горанов, в тази си част то става като решение. А 
решението би следвало да си стане в този дух по реда да си мине през 
културната комисия, да се види какъв ще е паметния знак, къде да му е 
мястото и така нататъка. В този случай ние вземаме едно предварително 
решение точно къде да бъде поставено, без да е обсъждано, така че 
уважавам изключително много и предлагам да бъде сменено с, а не до 
стълбите да бъде поставен знак, а да кажем да бъде поставен паметник с 
името на Пламен Горанов, като ни бъде предложено място за поставянето 
му. В този дух. Да нямаме предварително решение, че до стълбите, трябва 
да има паметен знак. Да, благодаря Ви. 

Защото и неговата фамилия беше против да се поставя точно на 
мястото, на това място паметен знак. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, ако сте съгласни с така направеното предложение 

за обръщение и допълнението, което г-н Тонев направи и съгласно 
основанията, които бяха казани и от адвокат довереника Ви моля с вота си 
да изразите Вашето становище. В режим на гласуване сме. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Софрониева – за. Не ми работеше таблета. 
 
 
 



1482-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 13 и 
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема следното Обръщение: 

„Една година измина от протестите на гражданите на Варна и 
трагичните събития, свързани със самозапалването на Пламен Горанов. 
Оттогава досега, в общественото пространство се дискутираха много идеи 
за почитане паметта на Горанов. До този момент нито една от тях не се 
осъществи. Освен грамадата от камъни пред стълбите на общината, там 
има разпъната и палатка с плакати, които вече са изгубили смисъл, тъй 
като идеите им са реализирани.  

Известно е, че Варна е кандидат за Европейска столица на културата 
през 2019 година, както и за Европейска младежка столица през 2017 
година. Утре се открива и престижната Международна регата  „Tall Ships“, 
започна вече и туристическия сезон. 

Смятаме, че е крайно време, пространството пред общината да бъде 
освободено, а до стълбите да бъде поставен паметен знак с името на 
Пламен Горанов. По този начин, ще бъде изпълнено желанието на 
протестиращите, събитията да не бъдат забравени, а пространството пред 
сградата на общината да придобие естетически вид. 

Готови сме да подкрепим конкретната Ви заповед по този повод, 
както и решение за поставяне на знака.  

Във връзка с гореизложеното и на горните основания, Общински 
съвет – Варна приема обръщение към кмета на община Варна да изпълни 
задължението си за осигуряване на обществения ред, във връзка с 
незаконосъобразното разполагане на преместваеми обекти, а именно 
палатка и грамада пред община Варна, като предприеме действия по 
премахването им.“. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, обръщението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка 11 от дневния ред, а именно 

разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и 
спорт“.  

 
  



XI. 
 

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

“Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове, община Варна. 

(2) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на проявите 
по Програма „Спорт“ и Програма „Социален туризъм“ на община 
Варна. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации и неформални младежки групи по Програма „Младежки 
дейности“ на община Варна. 
 

 Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 
       

Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Александрова, председател на постоянната 

комисия. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Колеги, малко спорт и младежки дейности за разведряване. 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, уважаеми заместник 

кметове, предоставям на Вашето внимание следните проекти за решения 
от ПК „Младежки дейности и спорт“, имаме три точки, изчитам Ви ги: 

Точка едно: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1483-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, 

ал. 1 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006979ВН/24.03.2014г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
финансово подпомагане на спортни клубове при община Варна, 
съгласно приложение № 1 към настоящото  решение, като отменя 
Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове, приета с 
решение № 263-4/6/28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна, изм. и доп. с 
решение № 821-10/14/19.12.2012 г. и решение № 860-11/15/20.02.2013 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Преминаваме към втора точка: 
 
1484-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, 

ал. 1 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14006979ВН/24.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
финансово подпомагане на проявите по Програма „Спорт“ и 
Програма „Социален туризъм“ на община Варна, съгласно приложение 
№ 2 към настоящото решение, като отменя Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени 
в календара на община Варна, приета с решение № 261-4/6/28.03.2012 г. на 
Общински съвет – Варна, изм. и доп. с решение № 821-10/14/19.12.2012 г. 
на Общински съвет – Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Преминаваме към трета и последна точка: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с изх. № РД14007572ВН/28.03.2014 г., 
Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения на Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, 
реализирани от неправителствени организации и неформални 
младежки групи по Програма „Младежки дейности“ на община Варна, 
в следния смисъл: 

Чл. 7, т. 2. на стойност над 8 000 лв. за организации; 
Чл. 7, т. 3. на стойност над 2 000 лв. за неформални младежки групи; 
Чл. 9, ал. 1, т. 2. заверено от организацията копие от удостоверение 

за актуалното състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
внасяне на проекта за разглеждане; 

Чл. 12, ал. 2. Липсващи документи, не повече от два, могат да бъдат 
допълнени в 10-дневен срок, считан от датата на крайния срок за 



кандидатстване. При неспазване на този срок проектното предложение не 
подлежи на разглеждане. 

Чл. 14, ал. 2. Експертната комисия е в състав от 9 души и се състои 
от председател и 8 члена, от които двама членове от ПК „Младежки 
дейности и спорт“, двама представители от Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт“, двама финансисти, един юрист и до двама 
външни експерти, посочени в заповедта на кмета на община Варна. 

Чл. 14, ал. 4. Експертната комисия заседава, ако присъстват 
председателят и поне четирима от членовете и взема решения с 
обикновено мнозинство. 

Чл. 24, ал. 2. /нова/ В случай че бенефициентът е неформална 
младежка група, връщането на средствата съгласно предходната алинея се 
дължи солидарно от членовете на групата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, г-н Къчев. Думата ли искате? 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Думата, естествено. Благодаря Ви много.  
 
Иван ЛУКОВ 
Не е естествено. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Погледнах. Не защото казах на Пламен Начков, че съм се наредил на 

опашката и за това. Погледнах, че е „над“, да не би да е техническа грешка, 
трябва да е „до“-8 и „до“-2, дайте да върнем, някой там да не е направил 
бела.  

 
Иван ЛУКОВ 
За сумите. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Така. Чл. 7, т. 2 на стойност до 8 000 лева за организация, трябва да е. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Очевидно е печатна грешка. Трябва да е „до“. Да. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Сега да го запишем за протокола, г-н председател, нали да не стане 

бела. Трябва да е „до“ 8 000 лева за организации и „до“ 2 000 лева за 
неформални младежки“, нали така…. Благодаря Ви много. 

 



Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря, че сте толкова наблюдателен г-н Къчев. Г-н председател 

трябва да бъде „до“. 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
С това предложение и с това изменение. 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола чл. 7, т. 2 „на стойност до 8 000 лева за организации“ и 

чл. 7, т. 3 „на стойност до 2 000 лева за неформалните младежки групи“. 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Може ли на чл. 14, ал. 4, експертната комисия заседава, ако 

присъстват председателите и поне 4-ма членове от които един да е юрист. 
Казвам го, защото основно нали юриста е който следи изпълнението на 
тази Наредба, която приемаме. Нали. За какъв е той в комисията, ако не е 
… 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
В предния член подробно са изброени състава, двама председатели 

от „Младежки дейности и спорт“, двама председатели от дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз не говоря за състава. Говоря за чл. 14, ал. 4 – комисията заседава 

ако присъства председателя и 4-ма членове, аз правя допълнение – от 
които един да е юрист. За какво е в комисията, тогава, когато … 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Г-н председател, реплика към това. Значи ние сме гледали тези 

наредби, юрист ги е гледал, в правния отдел са ги гледали, всичко, 
становище има от правния отдел. Няма смисъл за тези наредби, които в 
момента са приети и са съгласувани с „Правната комисия“ и са със 
становище, да имаме сега и юрист, да утежняваме обстановката, ние си 
спазваме по тези наредби, които сме си ги приели. Аз смятам, че няма 
смисъл от юрист. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Нека председателя на комисията да даде отговор. 



Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Комисията по „Младежки, дейности и спорт“ беше проведена 

съвместно с „Правна комисия“, изключително подробно бяха обсъдени 
наредбите. Смятам, че бяха уточнени всички подробности. Не мисля, че 
има нужда от допълнения, но ваше право е ако имате желание за такова .. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, други мнения и съображения по... Г-н Начков, Г-н Начков, 

понеже направихте предложение за промяна в този текст, трябва да бъде 
гласувано Вашето, държите …. Така. Колеги, колеги, в режим… Колеги, 
ако обичате запазете тишина. В режим на гласуване сме. Предложението 
на г-н Начков чл. 14, ал. 4 – в комисията да заседава, ако в състава има 
поне един юрист, като допълнението е – един юрист да има. Е, не го е 
оттеглил. В режим на гласуване сме. 

Аз казах три пъти на микрофон, че не е оттеглено и гласуваме 
предложението на г-н Начков в момента. В състава на комисията дали да 
има юрист. 

 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 5; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението на председателя на комисията, така както 

беше изчетено с поправката на чл. 7, т. 2 „на стойност до 8 000 лева“ и чл. 
7, т. 3 „на стойност до 2 000“. В режим на гласуване сме. 

Ако обичате от фирмата, която поддържа системата. 
 
1485-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14007572ВН/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема изменения и 
допълнения на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане 
на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации 
и неформални младежки групи по Програма „Младежки дейности“ на 
община Варна, в следния смисъл: 

Чл. 7, т. 2. на стойност до 8 000 лв. за организации; 
Чл. 7, т. 3. на стойност до 2 000 лв. за неформални младежки групи; 
Чл. 9, ал. 1, т. 2. заверено от организацията копие от удостоверение 

за актуалното състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
внасяне на проекта за разглеждане; 

Чл. 12, ал. 2. Липсващи документи, не повече от два, могат да бъдат 
допълнени в 10-дневен срок, считан от датата на крайния срок за 
кандидатстване. При неспазване на този срок проектното предложение не 
подлежи на разглеждане. 



Чл. 14, ал. 2. Експертната комисия е в състав от 9 души и се състои 
от председател и 8 члена, от които двама членове от ПК „Младежки 
дейности и спорт“, двама представители от Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт“, двама финансисти, един юрист и до двама 
външни експерти, посочени в заповедта на кмета на община Варна. 

Чл. 14, ал. 4. Експертната комисия заседава, ако присъстват 
председателят и поне четирима от членовете и взема решения с 
обикновено мнозинство. 

Чл. 24, ал. 2. /нова/ В случай че бенефициентът е неформална 
младежка група, връщането на средствата съгласно предходната алинея се 
дължи солидарно от членовете на групата. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря Ви г-н председател, благодаря Ви уважаеми колеги. 

 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 
 
 
 
 

  



XII. 
 

По точка дванадесета 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“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1486-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  23 и ал. 3 от ЗМСМА и 

по предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 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. 71, ал. 1 се променя и придобива следния вид:  
Общинският съветник при изпълнение на задълженията си, 

определени в чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34, ал. 2 от 
ЗМСМА  получава месечно възнаграждение от 60% от брутната заплата на 
Председателя на Общинския съвет за съответния месец. 

 
По член трябва да гласуваме според мен. Всеки член е сам за себе си.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги, по така изчетената промяна в 

правилника. Няма. В режим на гласуване. 



 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 1; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 12, предложението не се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Глас съветнически, глас Божи.  
Чл. 72, ал. 5 се променя и придобива следния вид: За присъствие в 

заседание на Общинския съвет се счита, ако общинския съветник е 
участвал във вземане над 80 % от решенията по дневния ред. 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега на същите основания ли ги изчитате? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Да аз ги казах горе. Да прочета още един път? Какво искате? Аз не 

ръководя тук, ръководи председателя. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, както и в началото на вчерашното 

заседание, а и по време на заседанието се получиха доста проблеми 
свързани с гласуването. То не е отразено в системата, въпреки че много от 
колегите станаха и казаха за протокола, че са „за“, това обаче няма как да 
бъде после отбелязано. Въпросът ми е следния, тези колеги ще бъдат ли 
санкционирани и участват ли във вземането на решения или не, и какъв е 
критерия в тоя случай? Защото ако не, тогава се обезсмисля този текст. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Не мога да схвана, но ще дам обяснение. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Искате пак да го обясня. Ако искате да го схвана. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Имаме да вземаме сто и двадесет решения примерно. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
В дневния ред. 



Христо АТАНАСОВ 
Точно така. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
В осемдесет процента от тях, ти участваш независимо дали си „за“, 

„против“ или … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Няма такова нещо… 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Има. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Питам в системата ли се отразява това, електронната или в 

протокола. В електронната система се отразява това, че не си гласувал и 
после това влиза в определянето възнаграждението на общинския 
съветник. Така ли е, ако не съм прав, моля да ме оборите, ако съм прав, не 
виждам какво не разбирате. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, има служител, който следи също гласуванията и който от место 

се обажда, когато има проблем с таблета и за това обявявам и на микрофон 
името на общинския съветник, който е гласувал. Това се записва и в 
подробния протокол, който се изпраща на областния управител е отразено 
в подробния протокол, което обявявам на микрофон. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Т.е ние не вземаме само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не от системата, това какво тя казва и това което на микрофон е 

обявено за подробния протокол. Там се взема дали присъства или не 
присъства съветника. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Сигурни сте в това. За мен това не е точно така, но … 
 
Иван ЛУКОВ 
В момента това правим. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. 



Иван ЛУКОВ 
Г-жа Атанасова е тука, тя ги прави тези неща. Г-н Начков,  

заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да взема отношение по предложения текст. Заседанието 

днеска и вчера подсказа, че текста, който е предложен тук, той е при 
идеален вариант да работи системата. А в крайна сметка се оказа, че 
поради една или друга причина неправилно се отразяват в електронната 
система гласуванията. 

 
Иван ЛУКОВ 
Нали тава го обясних преди малко. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Втория момент, има служители, има колеги, които по една или друга 

служебна ангажираност излизат и пак се връщат на сесията. И това, като 
мерило, че ще зачетем, ще засечем участието в сесията над осемдесет 
процента е твърде висока летва, защото като натрупаме тези 
обстоятелства, при господин председателя ще почнат да пристигат жалби, 
разговори със съветници, че как така му го изчислиха. Защото, тоя вид  
изчисления на възнаграждението, трябва на четиридесет и осем съветника, 
един служител да се грижи за неговото участие. За това аз мисля, че  
доброто мерило тука е не повече от 60 – 65 % участие в гласуването. 
Защото при една сесия от два дена, Вие виждате, колко подвижен е 
състава. Пада ли сме до 35 – 6, след това се увеличава. Въпроса е, ако това 
нещо се цели да има дисциплиниращ елемент, просто няма да се случи. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз мисля, че се случи и това тази сесия го показа. Ние имахме в един 

момент 48 присъстващи общински съветника в зала. 
 
Пламен НАЧКОВ 
И за това Ви предлагам, да бъде … 
 
Иван ЛУКОВ 
И вчера до 17 часа имахме 46, 47 съветника в залата. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да, но правя предложение … 
 
Иван ЛУКОВ 
До 17 часа включително. 



Пламен НАЧКОВ 
Нали до 65 %. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, разбрах, прави се предложение за 65 %. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Нямам право да се обаждам, 80 % не за говорене, а за участие е това 

нещо. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Андреев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Василев. Благодаря г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги запазете тишина. 
  
Андрей ВАСИЛЕВ 
Василев, казвам за протокола. Г-н председател, аз мисля че така 

направеното предложение, което трябва да гласуваме е коректно, в крайна 
сметка никой не е насила тук, а освен всичко друго е част от работата ни 
като общински съветници, така че нека да остане с 80 %, и другото което 
предлагам е да приключим с дебатите и да минем към гласуване. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи предложение за прекратяване на дебатите. Гласуваме 

предложението на г-н Василев за прекратяване на дебатите. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва да гласуваме предложението на г-н Начков, 80 % да бъде 

променено на 65 %, нали така правилно съм записал. В режим на гласуване 
за предложението на г-н …, нямаме вече други г-н Начков. Прекратихме 
разискванията, в режим на гласуване сме. Прекратихме разискванията. 
Прекратихме разискванията, да сте се обадили когато трябва. 

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 10; въздържали се – 

14; отсъстващи –2, предложението не се приема. 



И текста така както беше изчетен от г-н Аврам Тодоров. В режим на 
гласуване сме. Предложението на председателя на комисията, както беше 
изчетено, това гласуваме в момента. 

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 3; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз, господин председател, искам да Ви запитам тези санкции, когато 

внесох предложение писмено в комисията ми беше казано, че вече сме ги 
гласували на заседание на Общински съвет. В тази връзка питам, защо пак 
гласуваме, след като ги имаме, нали 80, 20 там, 10 % ги гласувахме 
предния път. Моля? На мене ми беше казано, на комисия, че в проценти 
сме го гласували. Излъгали са ме, не неможе да ме излъжат. Та питам тези 
санкции, които сега ги предлагате в проценти, бяха ли гласувани на 
предишното заседание на Общинския съвет? Нали така, заради това беше 
отхвърлено писменото ми предложение, аз сега щях да си го изкарам и да 
го внеса. И в него пишеше, 80 %, 20 %, не 25 %, 10 %, 5 %, каквото бяхме 
взели решение тука. Сега прегласуваме ли го или какво? 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Имаше само корекция в текста, а не в процента. 
 
Янко СТАНЕВ 
А корекции в текста. За какво ставаше въпрос? 
 
Иван ЛУКОВ 
В стария текст, беше записано за участие се вземат осемдесет, ако е 

гласувал съветника 80 % от взетите решения, ако… 
 
Янко СТАНЕВ 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
…не в противен случай, не получава възнаграждение, по чл. 71, ал. 1, 

което означава, че цялото възнаграждение няма да го получи … 
 
 
Янко СТАНЕВ 
А това беше, защото не може да не получава цялото, а глобата от 20 

% при не гласуване. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Точно така. 
 
Янко СТАНЕВ 
Това ли е смисъла на този текст? 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е. 
 
Янко СТАНЕВ 
Искам прегласуване на този текст. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Иначе оставахте без заплати господа… 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, да. Не, не, това е много добре. че ще сме без заплати, аз лично 

съм съгласен за това нещо. Нали точно на мене, не. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Очаква се съгласие. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Да го прегласуваме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорен е, оспорено е гласуването. В режим на гласуване. Ами 

колеги, за това призовавам, няколко пъти да запазим тишина в залата, да се 
внимава какво се гласува, да се внимава…. 

 
1487-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 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. 72, ал. 5 се променя и придобива следния вид: 



За присъствие в заседание на Общинския съвет се счита, ако 
общинския съветник е участвал във вземане на над 80 на сто от решенията 
по дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
На горните основания чл. 72, ал. 6 се променя и придобива следния 

вид: за уважителни причини се приемат документи издадени по надлежния 
ред и утвърдени от председателя на Общинския съвет.     

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбирам пуфтенето, но сега ще бъда пределно ясен, дано ме 

разберете и зададох и на комисията следния въпрос. По наредба в края на 
седмицата трябва да бъдат определяни заседанията на комисиите и ние 
трябва да бъдем уведомявани, кога, в кой ден от седмицата и в колко часа 
ще се проведе комисията. Въпросът ми е следния, във течение на 
седмицата, ако има промяна в комисията, като ден и като час, тъй като вече 
сме си направили графика, това ще се счита ли за отсъствие и трябва ли да 
дам уважителни причини за моето отсъствие? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Дайте да се разберем, това е гъвкава система, ние никога няма да 

изчистим всичко, което искаме да изговорим тука в залата. Значи 
Общинския съвет и неговите помощни органи, работят в условията на 
гъвкави системи, оперативни системи. Ние трябва да бъдем мобилни, 
значи не можем да запишем в текстовете подсъзнателно и неподсъзнателно 
всички моменти, които могат да се случват. Това зависи от председател, от 
председателя на комисията, от това как добронамерено ще гледа, ние тук 
не сме пъдари да се вардим от комисия, кой отсъства, кой закъснява, кой 
гласувал 80%. Чакайте малко аз съм избран общински съветник, аз имам 
отношение или нямам отношение към избирателите си, аз имам отношение 
или нямам отношение към определен даден проблем. Така, че аз моля да не 
забиваме в излишна тема, излишен въпрос, с уточняване на подробностите, 
моля господин председател, комисията взе едни решения, които са 
нормални, да ги гласуваме и да приключим с тази сага, защото аз наистина 



смятам, че самото четирикратно обсъждане на въпроса със заплатите, айде 
сега да не обидя пак някой, е въпрос който не допринася за престижа на 
Общински съвет. Аз не съм съветник в Симитли, не съм съветник и в 
Аврен, не съм и за първа година, така че този въпрос, не е проблема на 
варненци. Лично аз така смятам. Предлагам, всички тези текстове, г-н 
Недков ме подсети да ги гласуваме анблок и ако има някоя принципна 
забележка, която да влияе на политиката, която сме приели, тя е че няма да 
се унижаваме с ниски заплати, но ще имаме тежки санкции при нарушение 
на реда. Това е политиката ни, поне моята политика, айде да не обвързвам 
всички. Това се приема от Общински съвет, няма да се лигавим на евтин 
популизъм, но няма да позволим, да няма санкции. Погледнете вчера 45,46, 
48, днеска, това е ефективност. Преди да са получени заплатите, вече има 
резултат, ами че аз мога да Ви кажа, че след три четири сесии ще видим ще 
видите, какъв вълшебен мир ще настъпи тука, защото всеки ще бъде 
компетентен по въпроса. И ако аз не съм ще бъде той и ако не той, няма да 
има да ми стоят на вратата, да чакат дали да влязат да гласуват или не. За 
двадесет и шест души помните как беше? Благодаря за вниманието, 
предлагам процедурно това господин председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Господин Станев... Към кого го зададохте? Към председателя на 

комисията. Има зададен въпрос към Вас. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Какво да му отговоря на г-н Атанасов? 
 
Иван ЛУКОВ 
Разберете се. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Какво да му отговоря...Всеки ден живота ще поднася някакъв нов 

казус. На г-н Атанасов, ако му трябваше, четиридесет страници ли ще 
правим? Дадена е възможност предварително, превантивно да се свържеш 
с председателя на комисията. Да намери разумно обяснение, той да го каже 
на председателя. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Станев, понеже предложихте да бъде гласувано анблок, 

имаме този текст и още един. Дали ще си потвърдите предложението или 
да го оттеглите, защото така или иначе остана само един тест. Така 
гласуваме тоз и четем следващия. Гласуваме текста, който преди малко 
беше изчетен от председателя на комисията г-н Аврам Тодоров за чл. 72, 
ал.6. Колеги, гласуваме текста на чл. 72, ал. 6. В режим на гласуване сме. 



 
1488-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 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. 72, ал. 6 се променя и придобива следния вид: 
За уважителни причини се приемат документи издадени по 

надлежния ред и утвърдени от Председателя на Общинския съвет. 
     
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така, на горните основания редакционно: 
 
1489-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – представител на ПП „БСП“ и г-н 
Тодор Балабанов – представител на ПП „ГЕРБ“ с № 
ОС14000450ВН/08.04.2014 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. 72, ал. 8 се променя и придобива следния вид: 
Участието в постоянните и временни комисии се удостоверява от 

техните председатели, чрез заверяване на присъствен списък от 
проведеното заседание. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма, в режим на гласуване. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, може ли да взема думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме, г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Гласувахме ли, гласувахме. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, в режим на гласуване сме. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Атанасов, обяснение на отрицателен вот. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, просто искам да изразя мнението си, че в 

момента с тези промени, които приехме си залагаме един капан, в които 
самите ние ще участваме и проблемите, които ще се създадат от тук 
нататък, ние ще ги понесем и отговорността и хората наистина ще станем 
за смях. Според мене е така. А от тук нататък, аз си запазвам възможността 
да обжалвам тези решения в съда. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, благодаря. Преминаваме към следваща точка тринадесета от 

дневния ред. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Г-н Луков, аз поисках думата. Поисках думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
По кой въпрос? 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
По току що свършилия въпрос, Ви дадохте на Атанасов, на мен не 

ми дадохте думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Но той, обяснение на отрицателен вот. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Така, аз дадох положителен вот, обаче….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Тогава няма, какво да обяснявате повече. Благодаря Ви много. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Не, не, вижте, вижте, искам да ... 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Не, не дайте да вървим на пред, стига сме се обяснявали повече. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Искам да попитам, кога се отнема думата на общински съветник, 

написано ли е в Правилника? 
 
Иван ЛУКОВ 
Никой не Ви отнема думата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Не, не, не, аз не сега, аз питам има ли такъв параграф? 
 
Иван ЛУКОВ 
Когато, превишите изказванията, така нататък, прочетете го 

Правилника там е записано. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Не, става въпрос, не времето да превишиш, а казват, понеже нямат 

отговор на моите въпроси, казват отнемаме думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не знам, конкретно. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Конкретно, на Финанси и бюджет, ми беше отнета думата, тъй като 

не можаха да ми отговорят. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме, трябваше на комисията, на точката по Финанси и бюджет 

да си зададете тогава въпроса. 
 
Николай ДЖАГАРОВ. 
Ама, аз го зададох въпроса, но ми беше отнета думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
На точка, говорим на сесията на точката по финанси. Разбрах, малко 

по-бавно трябваше, по-бавно ми се извършва мисловния процес може би. 
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. 

 
 
 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на състав на работната група, създадена с 

решение № 1401-6/29/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 
 

Иван ЛУКОВ 
Колеги, ще Ви помоля за внимание и тишина.  
Общински съвет – Варна прие следното решение на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Иван Луков – Председател 
на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна избира състав на 
работната група, създадена с решение № 1401-6/29/12.03.2014 г., както 
следва: 

- Огнян Василев Къчев – общински съветник; 
- Андрей Николаев Василев – общински съветник; 
- Тодор Иванов Мутафов – общински съветник; 
- Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
- Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 
- Благомира Здравкова Александрова – Председател на ПК 

„Младежки дейности и спорт“; 
- Кристияна Любенова Генчева – представител на дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт“; 
- Детелина Желязкова Желязкова – спортен деятел; 
- Иван Стефанов Иванов – зам.председател на ОСК „Спартак“; 
- Мартин Светлозаров Байчев – общински съветник; 
- Марица Димитрова Гърдева – общински съветник. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги? Г-н Шиваров. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Г-н председател, аз имам предложение г-жа Карапетян, да бъде 

включена в работната група. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров, Общинския съвет е взел решение, тази комисия да 

бъде от 11 човека, ако има още един, трябва да гласуваме корекция. 
Така колеги, вариантите са два. Или понеже постъпи предложение за 

още един член да бъде в състава на работната група, за изработване 
стратегията на Спорта 2014 – 2020 година, или някой да се откаже или да 
прегласуваме решението си за увеличаване състава на работна група от 11 
на 12 човека. Това е работна група, не трябва да бъдат бройката. Няма да 



взема решение. Така гласуваме, увеличаваме броя на работната група от 11 
на 12 човека. В режим на гласуване сме. 

 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1490-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 30, ал. 4 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
1401-6/29/12.03.2014 г., в частта относно състава на Работната група, който 
става от 11 члена на 12 члена.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Иван ЛУКОВ 
Работната група се увеличава на дванадесет човека, като състав и 

името, което трябва да бъде изчетено от нашия колегата, колежката 
Марина Карапетян да бъде дванадесетия член на състава на работната 
група. Колеги, в режим на гласуване, така изчетената работна група от 
дванадесет общински съветника. В режим на гласуване. 

 
1491-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Иван Луков – Председател на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна избира състав на работната група, създадена с 
решение № 1401-6/29/12.03.2014 г. и променена с решение № 1490-
13/30/28,29.04.2014 г., както следва: 

– Огнян Василев Къчев – общински съветник; 
– Андрей Николаев Василев – общински съветник; 
– Тодор Иванов Мутафов – общински съветник; 
– Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
– Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 
– Благомира Здравкова Александрова – общински съветник – 

Председател на ПК „Младежки дейности и спорт; 
– Кристияна Любенова Генчева – представител на дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт“; 
– Детелина Желязкова Желязкова – спортен деятел; 
– Иван Стефанов Иванов – зам.-председател на ОСК „Спартак“; 
– Мартин Светлозаров Байчев – общински съветник; 
– Марица Димитрова Гърдева – общински съветник; 
– Марина Петрова Панайотова-Крапетян – общински съветник. 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Продължаваме със следваща точка. 
 

  



XIV. 
 

По точка четиринадесета 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 01.01.2014 г. до 
31.03.2014 г.   

 
Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1492-14. 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. № 
РД14008895ВН/11.04.2014 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 01.01.2014 г. до 31.03.2014 год. в 
размер на 434,55 лв. 

 
Колеги, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Следващата точка.  
 
 
 
 
 
 

  



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна 

в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна” ООД да участва в заседанията на Общото събрание на 
съдружниците, насрочени за 13.05.2014 г. 

 
Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Упълномощаване на представителя на община Варна в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД да участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците, 
насрочени за 13.05.2014 г., като в дневния ред бяхме записали и 17.06.2014 
г., но понеже това събрание е проведено, т.е изтеглено е Февруари месец. 
На 16 Февруари. 

 
Николай ДОЧЕВ 
На 19 февруари. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Дочев обяснете. 
 
Николай ДОЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, събранието е проведено на 19 

Февруари, за което всички Ви имате отчет, който Вие е изпратен, така че 
предлагам точка петнайсет, която мисля, че е специално за дата 17 юни 
2014 година да не го разглеждаме, тъй като вече е приключило. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разглеждаме само за 13 май 2014 г. 
 
Николай ДОЧЕВ 
Точно така. 
 
Иван ЛУКОВ 
Изчитам проекта за решение.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 



1493-15. 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. № РД14009116ВН/15.04.14 г. от Валентин Вълканов – управител 
на „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 13.05.2014 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: ”Отчет на Управителя на 
Дружеството през 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 годишния 
финансов отчет 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 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата 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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 

на Управителя 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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2014г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете 
на одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

  
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на 

одитния комитет на Дружеството.” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

1493-15-1. 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. 

Мнения и съображения по така изчетения текст за решение. Няма, в 
режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 2, предложението се приема. 

 
Продължаваме със следваща точка. 
 
 
 
 
 
 
 

  



XVI. 
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отчет и упълномощаване на представителя на 

акционера община Варна – общинския съветник Валентин Петров Станев, 
да участва в Общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 

   
Докл.: Иван Луков – Председателстващ ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1494-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД14006736ВН/21.03.2014 г. от Съветът на директорите на 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник Валентин Петров Станев, да участва в извънредно Общо 
събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, 
което ще се проведе на 22.05.2014 г. от 10:00 часа и да гласува по 
посочената в предварително обявения дневен ред първа и единствена 
точка, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  ”Промени в състава на Съвета 
на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 
Освобождаване на Христо Николов Фурчев, като член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и в частност от 
длъжността Изпълнителен директор и освобождаването на г-н Фурчев от 
отговорност за дейността му по управление на Дружеството до настоящия 
момент.  Приемане на Боян Василев Колев, за нов член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и за нов 
Изпълнителен директор от състава на Съвета на директорите на същото 
дружество. Овластяване на новоизбрания изпълнителен директор да 
управлява и представлява „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД пред 
трети лица” Проект за решение: „ОС на акционерите приема следните 
промени в състава на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„СПАРТАК” АД, а именно: Освобождава Христо Николов Фурчев, като 
член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” 
АД и в частност от длъжността Изпълнителен директор и освобождава 



същия от отговорност за дейността му по управление на Дружеството до 
настоящия момент.  Избира Боян Василев Колев, за нов член на Съвета на 
директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД и за нов 
Изпълнителен директор от състава на Съвета на директорите на същото 
дружество. Овластява новоизбрания изпълнителен директор да управлява 
и представлява „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 
              1494-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, представителят 
на акционера община Варна общинския съветник Валентин Петров Станев, 
на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание за сведения. 

 
Мнения и съображения? Г-н Станев, процента на участие на община 

Варна в общото събрание. Процента на участие на община Варна в общото 
събрание. Г-н Бояджиев, ако имате въпроси на микрофон, ако обичате 
иначе в протокола няма как да бъде записано. Ако няма … А, имате. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тъй като елемент на всяко събрание годишно на акционерни 

дружества е отчет, баланс, приемане на отчета и баланса на одита. 
Съответно в този конкретен момент, ние упълномощаваме нашия 
представител да гласува за освобождаване от отговорност на досегашния 
управител, изпълнителен директор на дружеството, за това аз лично 
предлагам, ако има отрицателен резултат или нещо притеснява нашия 
представител все пак, да не освобождава от отговорност до сега 
изпълняващия длъжността изпълнителен директор на дружеството. Това е 
като предложение за решение на общински съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев само да ви зачета, ние не го упълномощаваме да 

гласува за освобождаване, ние го упълномощаваме да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна, това е упълномощаването. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. Благодаря. Няма да конкретизирам, ако е отрицателен резултата. 

Нека, все пак нашия представител да прецизира. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
 
 

  



XVII. 
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 
 

Докл.: И. Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1495-17. 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. 

 
След като е постъпило заявление от групата „Граждански експертен 

център“.  
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 13; против –2; въздържали се – 25; 

отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Уважаеми г-н председател, няма да използвам процесуални трикове 

за оспорване на гласуване … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не Ви чувам, извинявайте. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Чуваме ли се сега? Група „Граждански експертен център“ няма да 

използва процесуални трикове и да оспорва гласуването, обръщам Ви само 
внимание в слайда, който давате гласуванията по групи, да впишете все 
пак група „Граждански експертен център“, като такава в Общински съвет. 
В слайдовете. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Ще бъде направено, за което разбира се, се извиняваме, 

че не е свършено.  



XVIII. 
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в общата структура на общинската 

администрация на община Варна.  

   Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги общински съветници, гости, 

постъпило е предложение.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14010033ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация на община 
Варна, считано от влизане в сила на решението на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

– Увеличава общата численост на общинската администрация с 1 
щатна бройка за длъжността заместник кмет. 

Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 
персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2014 г. на дейност 
122 „Общинска администрация“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, първо това 

предложение не е гледано на комисия, но нали то стана традиция тука да 
се вкарват в последния момент решения. Ако ни приемем това решение, 
поне по един показател ще се изравним със град като София. Просто това 
голяма гордост нали, София има седем заместник кмета, Варна също ще 
има седем. Само за справка, тъй като господин Пейчев правеше сравнение 
с другите градове. Пловдив има пет заместник кмета, Бургас има пет 
заместник кмета, което никак не им пречи да се развиват добре и да си 
работят добре. Особено град като Бургас, със да си усвояват Европейските 
фондове. Значи аз прочетох на таблета вчера, като се прибрах имаше 
обосновка, този кмет трябвало да се занимава с Проекта за интегриран 
градски транспорт. Още колко човека ще се занимават с поя проект? Някой 
трябва да го работи, а не да седи и да го надзирава, нали? Освен това щял 



да се занимава с пристанището, извинявайте. Това пристанище е държавна 
собственост, за да се премести, за да се освободи от първо до пето място 
или там до трето кейово място на пристанище Варна изток, първо трябва 
да се премести контейнерния терминал. В момента има обявена процедура 
за проектиране, девет месеца. Кога ще се изгради тоя терминал божа 
работа, двайсет години го чакаме и този заместник кмет какво ще прави, 
освен да се нареди до министъра на транспорта и да режи ленти, не знам 
какво друго ще прави. Да не говорим за екологията, абсолютно е възможно 
в сегашния състав на тия шест заместник кмета, тъй като в момента имаме 
заместник кмет по Евро фондовете, да вземе да си влезе в роля и най-после 
да се занимае с тоя проект. Да назначаваме още един заместник кмет, 
който да се занимава с проекта за интегриран градски транспорт, освен ако 
не е някаква хватка, нали той да бъде виновен до година, като изтърват 
всички срокове за проекта и да си търсим виновен. Благодаря Ви за 
вниманието. 
 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев и после господин Андреев, а г-н Василев. Андрей 

Василев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Първия път го кръстих… 
 
Янко СТАНЕВ 
Не съм съгласен с тезата, че едно нещо когото е държавна 

собственост или приоритет на държавата, то е на територията на община 
Варна и пристанището и морето и всичко се намира на територията на 
община Варна и община Варна не може да дойде даже министър и аз не 
съм видял такъв министър, който да не уважи община Варна. Сега на 
краищата дали е държавна или общинска собственост, управлението на 
територията на общината и на гражданите основно, е в ръцете на варненци, 
но понеже става въпрос конкретно за заместник кмет, аз никога не съм 
имал за тези 24 години които съм тука в тая сграда претенции към 
избрания кмет, който и да е той г-н Кирчев, г-н Йорданов, г-н Портних, за 
това какъв тип администрация той построява. Имали сме дебати разбира се 
върху ефективността, тогава когато закона беше по-различен. Т.е и сега 
нямам намерение да оспорвам числеността, структурата и другите 
хоризонтални и вертикални зависимости, които са необходими на г-н 
Портних, като кмет на Варна да изпълнява обязаностите си според 
неговите възгледи и това по принцип ще подкрепя това предложение. 



Нямаме намерение да се месим в кадровата политика на общинската 
администрация, това също не ние работа, но запазваме правото да дадем 
оценка за ефективността на структурата и за ефективността на хората, 
които работят в тях в контекста на нашата работа, ето това е ролята на 
общински съвет. Заради това не се притеснявам от това, че ще има шест 
заместник кмета, нашия седем да са, нашия град е доста по, се нуждае от 
доста по-голяма динамика, доста по-голяма динамика, нуждаем се от доста 
по-голяма ефективност особено що се отнася до контактите ни с на 
държавно ниво, може би с европейско ниво. Нуждаем се, от по-голяма 
ефективност и в ония моменти на развитие, в които сме видели своите 
слабости, надявам се това да стане. Не желая, предварително да дек… да 
заявявам, че ще имаме проблем с една или друга институция в общинската 
администрация, след като тя е наша институция на Общинския съвет и на 
община Варна е еднакво. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги от моя страна 

адмирации за това предложение, което е направил г-н Портних. Даже бих 
отишъл по-нататък и бих казал, че има и други дирекции с ресорни 
заместник кметове, които считам, че нямат нужда от директори. Тази 
трансформация, която е направена със смяната, т.е премахването на 
позицията на един началник отдел и трансформирането на позицията 
заместник кмет е добра и трябва да продължи. Защото, знаем такива 
дирекции, където има директори на дирекции, които не изпълняват 
длъжността си по начина, по който трябва в крайна сметка функцията се 
изземва и изпълнява от ресорния заместник кмет. Така че, адмирирам това 
което е направено. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Балабанов заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги ни също адмирираме 

така направеното предложение и ще го подкрепим. Считаме, че тези 
ресори се нуждаят от заместник кмет, още повече както каза колегата 
Иванов, една бройка отпада като директор. Госпожа Карапетян до година 
ще има възможност да се яви на избори, да определи сама своя екип от 
политическата партия, която представлява евентуално. Така че …. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Така, колеги ако няма други изказвания. Няма. В режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1496-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14010033ВН/25.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация на община 
Варна, считано от влизане в сила на решението на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

– Увеличава общата численост на общинската администрация с 1 
щатна бройка за длъжността заместник кмет. 

Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 
персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2014 г. на дейност 
122 „Общинска администрация“. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 6; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
И последна точка от дневния ред. 
 
 
 

  



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 - Варна 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент, в канцелария дирекция на Общински съвет е 

постъпило писмено едно предложение за промени в състава на комисиите, 
а именно от г-н Тодор Мутафов. А второ ли има? А и от Огнян Къчев, 
извинявам се две са вече. Зачитам: 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1497-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на 
“Опазване и възпроизводство на околната среда”, Вр.К “Структури и 
общинска администрация” и Вр.К “Изработване проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаймодеиствието му с общинската администрация” общинският съветник 
Тодор Иванов Мутафов. 

 
От временните комисии има желание да бъде освободен. Колеги в 

режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

И на г-н Огнян Къчев, относно промяна в състава на постоянни 
комисии в Общински съвет – Варна на същите основания,  по-горе които 
бях, които изчетох, моля да бъда освободен от състава на ПК “Собственост 
и стопанство” и от състава на ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” 
и да бъда включен в състава на ПК “Обществен ред и сигурност” и ПК 
“Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” считано от 28 
април 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Василев. 



Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз желая да бъда освободен от ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда”, това е. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
На Огнян Къчев предложението с на г-н Василев да бъде освободен 

от коя комисия, да запиша само че не чух? „ОВОС“. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н председател, тъй като на същото основание, да бъда освободена 

също от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”, ако желаете 
да го подложите на гласуване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Такева от временна комисия „ОВОС“. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Така г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Желая да бъда освободена от постоянна комисия “Наука и 

образование” и да вляза в постоянна комисия “Младежки дейности и 
спорт”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постоянна комисия? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
„Младежки дейности и спорт“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Георгиев. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Желая да бъда освободен от постоянна комисия “Култура и духовно 

развитие” и да бъда в постоянна комисия “Транспорт”. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-жа Донева. 
 



Снежана ДОНЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги? Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ  
Давам път на дамата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Желая да бъда освободена от ПК “Финанси и бюджет” и от временни 

комисии „Правилник“ и „Структури“. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да зачета само … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Луков, и аз имах предложение… 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Само отстъпих реда си. Искам и аз да се освободя от някои комисии. 

Желая да бъда освободен от временна комисия “Структури и общинска 
администрация”,  временна комисия “Изработване на проект на Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет” и да стана член на 
временна комисия “Борба с корупцията и корупционните практики”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Софрониева.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, само от временните комисии, оставам във 

„Финанси и бюджет“ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н председател и аз пропуснах исках да ….  
 
 



Иван ЛУКОВ 
Момент. Не Ви давам думата. По-бавно, дай да запишем … така г-жа 

Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Искам да във времената комисия по „Корупцията и корупционните 

практики”. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така и заявлението от Антон Христов Апостолов да влезе в 

постоянни комисии „ПК “Младежки дейности и спорт”, “Здравеопазване”  
и “Туризъм, търговия и рекламна дейност” трите комисии. 

Колеги други? Няма. Предлагам всичко това, което беше изчетено до 
момента, а и на микрофон да бъде гласувано анблок. В режим на гласуване 
за анблок, да ги гласуваме всичките анблок не по отделно. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
И сега гласуваме самите предложения колеги, малко остана. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействането му с общинската администрация 
Общински съвет – Варна решава и това което го предложиха самите 
съветници да бъде, ами съжалявам, аз не съм закрил пък заседанието. 
Гласуваме желанието на съветниците да преминат от едната в другата 
комисия, трансферния прозорец. Е сега пък, не това беше за анблок.  

 
1498-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
“Собственост и стопанство”, ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ 
общинският съветник Огнян Василев Къчев. 

1498-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Огнян Василев 
Къчев да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност“ и ПК 
“Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. 

 
 
 



1499-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда” общинският съветник 
Андрей Николаев Василев. 

 
 
1500-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда” общинският съветник 
Светлана Иванова Такева. 

 
 
1501-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
“Наука и образование” общинският съветник Марица Димитрова 
Гърдева. 

1501-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Марица Димитрова 
Гърдева да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт“ и ВрК “Борба с 
корупцията и корупционните практики”. 

 
 
1502-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
“Култура и духовно развитие” общинският съветник Николай 
Красимиров Георгиев. 

1502-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай 
Красимиров Георгиев да бъде член на ПК “Транспорт“. 

 



1503-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
“Структури и общинска администрация“ общинският съветник Снежана 
Николова Донева. 

 
 
1504-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” и ВрК “Структури и общинска администрация“ 
общинският съветник Валентина Вичева Софрониева. 

 
 
 
1505-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” и ВрК “Структури и общинска администрация“ 
общинският съветник Владимир Велчев Тонев. 

1505-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Владимир Велчев 
Тонев да бъде член на ВрК “Борба с корупцията и корупционните 
практики”. 

 
 
1506-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Антон Христов 
Апостолов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”, ПК 
„Здравеопазване“ и ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“. 

 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 
Иван ЛУКОВ 
И преди да закрия заседанието, г-жа Веселина Савова днес е … както 

разбрахте … беше и почерпи за рожден ден. Да й пожелаем все така 
обективно да отразява заседанията на Общински съвет – Варна. Позволете 
ми от мое име и от името на всички съветници да и поднесем и един букет. 

 
Веселина САВОВА 
Аз искам да ви благодаря на всички и имам една молба към Вас, тъй 

като знаете че съм много информиран човек за всичко, което се случва във 
вашите редици, научих за едно предстоящо изменение на Правилника на 
Общинския съвет, искрено моля да не го приемате, т.е да не допускате 
гражданите да не се изказват по време на заседанията. Те не са толкова 
много, вярно че някои са досадни други като мене понякога са много 
нападателни, но въпреки това Ви моля това, което е извоювано от 
гражданското общество да не го променяте 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  Поради изчерпване на дневния ред закривам Тридесетото 

заседание на Общински съвет – Варна. 
 
 
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

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

             
 
 
 
 

                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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