
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 32 
 
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 12.06.2014 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 13:10 ч.  

 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Светлана ТАКЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Откривам Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна. 

В Канцеларията на Общински съвет – Варна са постъпили две молби за 
отсъствие по уважителни причини – на г-жа Такева, ами ако иска някой да 
започнем работа ще ви помоля да запазите тишина вече. Постъпили са две 
молби за отсъствия по уважителни причини – на г-жа Такева, в служебна 
командировка и на г-жа Валентина Софрониева, която е в болнични, 
болничен лист е представила. 

Както казах, 43 подписа имаме положени, имаме кворум. Откривам 
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна. 

На всички е раздаден предварително проекта за дневен ред. В 
„Канцелария на Общинския съвет“ до този момент са постъпили още две 
предложения за включване на нови точки в дневния ред на Тридесет 
второто заседание, а именно предложение от председателя на комисията по 
„Култура и духовно развитие“, Даниела Димова – раздадено е на таблетите 
ви, имате го. Като т. 10 да влезе в дневния ред, с осем под точки. Това е от 
последната комисия, която заседава в понеделник.  

Предложение от г-н Костадин Костадинов за включване на 
допълнителна точка в дневния ред на предстоящото Тридесет и второ 
заседание на Общински съвет – Варна, а именно за преименуване на 
съответните географски наименувания на местностите във Варна и 
региона.  

Други предложения? Г-жа Петкова. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н председател, тъй като отсъства г-жа Софрониева да ми 

разрешите от тубдиспансера временно изпълняващия управител, доц. 
Ганчев моли да бъде включено, защото днес е последния срок, предлага за 
одитор на болничното заведение през 2014 г. да бъде определен 



регистриран одитор доц. Никола Бакалов. Да влезе към точката, която 
обсъжда отчета на здравното заведение. Благодаря Ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други предложения за дневния ред? Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н председател, тъй като преди три сесии направих предложение за 

включване и за публикуване на абсолютно всички служебно платими 
телефони мобилни и стационарни на общински предприятия – това нещо 
не се случва. Предлагам да го включим, като изрична точка, да ги 
задължим и да могат всички телефони, които се плащат служебно в 
търговските дружества да станат задължение със срок и да може да бъде 
изпълнено това. 

 
Иван ЛУКОВ 
В точката по „Собственост“ имате предвид. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Явно е необходимо да вземем решение на Общински съвет, за да се 

случи. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, ясно ми е. Мисълта ми е, че в точката по „Собственост“. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Ок. Имайки предвид, че става въпрос за търговски дружества, 

общински или с общинско участие – да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Именно. Като подточка седем в точката по „Собственост“. Така. 

Други предложения? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник – кметове, уважаеми 

колеги. Моето предложение е от дневния ред да отпадне т. 6.3, а именно 
възлагане на кмета на община Варна сключване на договор за хранене на 
деца в детските градини и групи в ОДЗ и ЦДГ с „Ученическо и столово 
хранене“. Мотивите ми ще ги изложа аз, за разлика от това вносителите, 
защото те не си изложиха мотивите. В комисията взехме решение да 
изчакаме становище на дирекция „ПНО“ по отношение на това 
предложение и предложението ми е да отпадне, да се направи комисия 
след становището на „ПНО“, в която да бъдат поканени всички „СФУК“ и 



всички заинтересовани страни, за да излезе едно законосъобразно и 
целесъобразно становище, което бихме предложили. Другото което е, все 
пак искам да чуя и мотивите на вносителите, така и не ги казаха, за 
внасянето на това предложение. И едно малко уточнение за вносителите – 
общинско предприятие „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, няма такова 
общинско предприятие. Така е написано. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Дочев. 
 
Николай ДОЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Ние от ГЕРБ подкрепяме точката 

и ще гласуваме „за“ т. 6.3, ако правилно си спомням за ученическото и 
столово хранене. Предполагам е станало техническа грешка, разбира се че 
няма ОП „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, става въпрос за 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД. Понеже питате за мотивите, ще Ви 
ги кажа. Мисля, че няма човек, който да не се съгласи с тях. Това е един 
много сериозен проблем, който ние много отдавна наблюдаваме и 
решихме, че е крайно време да предприемем действия. Първо, защото 
трябва да дадем свобода на директорите на детските градини да се грижат 
за децата, а не да мислят за процедури. Такова решение разбира се би 
спомогнало за това. При всички положения това ще доведе до избягване на 
абсолютно всякакви нежелани процедури и обжалвания по ЗОП. След 
което разбира се това е категорично икономически изгодно решение, да 
възложим на „Ученическо и столово хранене“ първо, защото е 100 % 
общинска собственост, после защото можем да искаме евентуално 
дивидент от него, но най-вече защото е под пряк наш контрол по всяко 
едно време. Разбира се ние сме пионери, наредбата е съвсем нова, ще влезе 
в сила от първи юли, затова след приемане на решението настоявам да се 
сформира група, най-широка основа, с директорите на детските заведения, 
с представители на агенцията по храните, с администрацията, с общински 
съветници ако трябва, ако трябва и с други експерти, за да може това да се 
облече в изключително най-добър вид, да стане юридически издържано и 
разбира се категорично да решим този въпрос и проблем отвсякъде и 
завинаги. Най-важното, че децата ще ядат еднаква храна с необходимото 
качество, която ще отговоря на определените стандарти и нормативи. Това 
са конкретните мотиви за предложението. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Споделям становище на колегите от ГЕРБ. Тази точка да остане в 

дневния ред, но не толкова от икономическа гледна точка, което беше 
изказано, а от гледна точка на това, че това е единствения начин да има 
някаква гаранция в безопасното хранене на толкова много деца на 
територията на Варна. Всичко останало е един огромен риск. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги.  Ние също ще подкрепим точката 

безусловно, останалото означава да влезем в едни емпирични разсъждения 
на високо ниво на некомпетентност. Към  мотивите, които колегите казаха 
ще прибавя един основен мотив, който много пъти сме обсъждали в залата 
– става въпрос за опциите за развитие на общинската икономика и по-
конкретно ролята и мястото на общинската икономика в осигуряването на 
различните параметри за сполучливост не само на финансови резултати, а 
и на другите ефекти, които търсим върху варненската общественост. В 
случая става въпрос за преодоляване на една грешка, която направихме с 
ликвидацията на част от общинските фирми и прехвърлянето автоматично 
към общински предприятия мислейки, че това ще бъде по-ефективно. 
Второ, което е – мисля, че според директива на европейския съюз още 
преди две години беше внесено в парламента допълнение и изменение в 
Закона за обществените поръчки, което касае именно възможностите на 
общините при определен и условия да отдават на свои дружества по 
специален ред в ЗОП, т.е. без такъв конкурс различни дейности при 
определени условия. Така че ние ще подкрепим това без да влизаме в 
колизии и в битки с хора, които имат различни икономически интереси, 
включително и такива, които не са в никакъв случай интересите на община 
Варна или на Общински съвет – Варна, както и да ги тълкуват. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Други мнения и предложения за допълнения или 

отпадане на точки от дневния ред? Г-н Росен Марков. 
 
Росен МАРКОВ 
Имам предложение за точка в дневния ред – да ми се предостави 

пустееща общинска земя за засаждане на поименна гора Варна. Всяко 
дърво ще бъде с поименен стопанин и всеки ще може да бъде такъв, ако 
пожелае. На табелка ще бъде изписано името и вида на дървото. 
Депутатите засяха дървета до летище София – те всички изсъхнаха. 
Нашите дървета няма да изсъхнат, защото до дървото ще пише Иван 



Луков, Иван Портних, Янко Станев, Росен Марков, така няма да изсъхнат. 
Така. Нека и други градове последват нашата инициатива. И другото, 
което е .. Значи, дайте да не ядем, защото ще огладнеем. Или да няма 
Аспарухов мост, защото има самоубийци. Сега, прави го за Варна и за 
земята. Другото, което е, за да не излезе че това е голословно аз вече, 
Наско Стоилов, кмета на Аксаково, ни отпусна в с. Климентово общинска 
земя и вече съм насял 120 дървета. В тази гора има насято дърво и за 
Марси Рийс, посланичката на щатите. Така че .. Това е моето предложение 
– да направим една гора Варна  и всеки, който пожелае от нас и варненци, 
не само общински съветници, да има дърво там. 

 
Иван ЛУКОВ 
Нямам нищо против това, което го говорите, но по принцип, трябва 

да бъде внесено писмено, като предложение, да можем от дирекция 
„Общинска собственост“ да ни кажат подходящ терен. Така на сесия как да 
гласуваме кой е терена, като .. Е ми затова Ви говоря. Няма смисъл да 
влиза в точка в дневния ред, а по-добре като предложение до общинския 
съвет, до комисията по „Собственост и стопанство“, за да вземем мнението 
на дирекцията, за да ни кажат къде има свободни терени. Подходящи и 
свободни терени. Това имам предвид. Аз съм „за“ залесяването, но просто 
как да кажем сега, кой е терена,  че и да гласуваме. .. Не, не. Предлагам 
въобще .. Г-н Марков, дайте да го направите в една подходяща форма, да 
не подлагаме тука едно гласуване .. Е ма как да гласуват нещо 
съветниците, което те не знаят къде е. Недейте така. .. Те няма да гласуват. 
Като не знаят за какво иде реч, какво ще гласуват. .. Според мен е най-
добре да си оттеглите предложението, да не бъде точка в дневния ред .. А 
поне покажете къде е местото. .. Дайте едно место. Е как да решим на 
сесия? .. Добре. Така. Други предложения. 

 
Кръстьо КРЪСТЕВ 
Кръстьо Кръстев от настоятелството на „Захари Стоянов“. Аз имам 

едно предложение – да се вкара изрична точка в дневния ред, с която 
изрично да се даде срок на администрацията да изпълни решение на 
общинските съветници за материално техническата база на „Захари 
Стоянов“. Тъй като тя е недостатъчна, има решение на общинския съвет за 
да се изпълни в цялост базата и да бъде достатъчна за училището, но тези 
решения не се изпълняват. Вместо това „Захари Стоянов“ е в една порочна 
схема, в която от една страна администрацията не изпълнява решение на 
Общински съвет относно базата на „Захари Стоянов“ и от друга страна 
инспектората казва към училището „вие нямате база да приемате повече от 
една паралелка“. Това е недопустимо. По норматив на 5 хил. жители се 
полага едно основно училище. В „Чайка“ за сведение жителите по списъци 



от избирателни списъци за 11 700, така че двете основни училища са дори 
малко недостатъчни и прием от 5 – 6 паралелки е абсолютно нормален.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, заповядайте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н председателю, настоявам да с и спазваме Правилника, съгласно 

който е казано, че извънредни точки в дневния ред могат да се вкарват 
писмено до края на предходния ден предхождащ сесията, в който трябва да 
има мотиви и предложени за решение. Навика, който ние вече го нямаме, 
като Общински съветници да вкарваме точки в последния момент, защото 
си уважаваме Правилника, би трябвало да важи и за гражданите на община 
Варна. Обръщам се в тази връзка към Росен Марков, към господина, който 
говори преди малко. С искането на гражданите направихме тези промени в 
Правилника, нека да си го уважаваме и да си го спазваме. Предлагам за в  
бъдеще да не приемаме да разглеждаме точки в дневния ред в които 
искаме да ги вкараме извън Правилника. Защото и сега точките, които ги 
вкарват не са в писмен вид, не можем да се запознаеме, нямат мотиви, 
нямат предложение за решение. Става само едно говорилня да могат някой 
лица да си правят пиар. Благодаря ви. Умолявам Ви, настоявам, като 
председател да спазвате правилника.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Абсолютно съм съгласен, абсолютно всички 

съветници, които вкарват точки ги вкарват в законния срок съгласно 
нашия правилник. До вчера на обяд бяха постъпили тези предложения, 
които ги изчетох в началото на заседанието. Но все пак съветниците със 
своя вот могат да определят, кое да влезе като точка в дневния ред, и кое 
да не влезе. Други предложения? Няма. Пристъпваме към гласуване на 
така направените предложения. Най-напред гласуваме предложението на  
г-н Атанасов за отпадане на точката по „Собственост и стопанство“, а 
именно точка шест, подточка три. Най-напред се гласува за отпадане от 
дневния ред. Колеги, понеже е шумно в залата. Да, веднага ще ви я 
формулирам, проверявах кворума по таблети. Точка шест „Собственост и 
стопанство“, подточка три, по предложение на г-н Атанасов да отпадне, а 
именно възлагане на кмета на община Варна сключване на договор за 
хранене на деца в детските градини и градински групи в ОДЗ и ЦДГ с 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 100 % общинска собственост, 
считано от 01.07.2014 г. В режим на гласуване, колеги. 
 

Резултати от гласуването: за – 4; против – 21; въздържали се – 16; 
отсъстващи – 7, предложението не се приема. 



 
За протокола Станислав Иванов „против“, нямал е възможност. 

Николай Георгиев също „против“. Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Обяснение на отрицателен вот, възползвам се от правото си.  
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
По принцип нашата група е против това решения, които са гледани 

на комисии и внесени по нормалния начин да отпадат от дневния ред. Те 
може да не се гласуват положително, когато влязат, но трябва да се 
изслушат мотивите и да имаме възможност да ги разгледаме. Така и 
обществеността ще се запозная. Затова гласувах „против“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Следващото като предложени за включване в дневния 

ред е предложението на г-н Костадин Костадинов в точката по „Култура“, 
а именно точка десета … Като самостоятелна точка, а не в точката по 
„Култура“, защото тя още не е гласувана. Значи като самостоятелна точка 
да влезе под точка единадесета предложението на г-н Костадинов, като 
точка единадесета да влезе. В режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-н Иванов – „за“, отново проблем с таблета. И Николай Георгиев. 
Следващото предложение за включване в дневния ред е под точка 

десета, точката по „Култура и духовно развитие“ от председателката на 
комисията, г-жа Даниела Димова за включване в дневния ред. В режим на 
гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 2; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
За протокола г-н Бояджиев „за“, Станислав Иванов „за“. 
Г-жо Петкова, в точката по „Собственост“ го има като точка, само 

името трябва да сменим, когато разглеждаме точката. Затова Ви предлагам 
да не го гласуваме сега за влизане като точка отделна точка, защото то го 
има. Само когато разглеждаме точката да сменим името. Ок. В този смисъл 
си оттегляте предложението? Благодаря Ви.  



С това входираните предложения съгласно правилника за работа на 
общинския съвет се изчерпаха. И ви предлагам да гласуваме .. А, 
извинявам се. На Таня Парушева. .. Да, да. .. И предложението на г-жа 
Парушева, като подточка седем в точката по „Собственост“ да бъде 
включено, а именно – Общински съвет задължава търговските дружества 
да предоставят информация и отчет за извършените плащания на 
служебните телефони. Или как точно? .. Добре, информацията да бъде 
публикувана на сайта на община Варна.  

 
Таня ПАРУШЕВА 
Какви телефони плащат търговските дружества е предмет на 

счетоводството. Не ми е това предложението. Предложението ми е всички 
телефони, които се плащат от средствата на търговските предприятия да 
бъдат с обществен достъп. Т.е. да са качени на страницата, за да може 
всеки гражданин, когато иска да се свърже с тях да го свърши без проблем 
– да търси познати, з ада намери телефон. И мобилни и стационарни.  

 
Иван ЛУКОВ 
Значи, като точка седем Общински съвет задължава търговските 

дружества да публикуват номерата на служебните телефони. ..  
Формулирам го в момента какво да влезе, като точка. Говорим сега да 
влезе като точка, пък самото решение като предложение ще бъде 
формулирано от юристите и ще го изчетем тогава в самата точка. Просто 
формулирам какво да влезе. .. Благодаря. Разбрахме, това което говорим в 
момента е да влезе като точка в дневния ред по „Собственост и 
стопанство“, предложението на г-жа Парушева – телефоните, служебните 
телефони мобилни и стационарни да бъдат публикувани на сайта на 
община Варна. Или на сайта на предприятието, добре. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
За Вашите предложения – донесете ги в писмен вид, да ги пуснем в 

комисията по „Собственост“, да вземе определен терен, който да бъде 
обсъден в комисията по „Собственост“ и значи след не повече от 20 дни 
ще има сигурно още една сесия, така че имаме време да го разгледаме. 

 
Росен МАРКОВ 
В комисията по „Собственост“, добре. Който гласува „против“ няма 

да има дръвчета, да знаете.  
 
 



Иван ЛУКОВ 
В комисията по „Собственост“, който гласува „против“ две дървета 

на неговото име.  
Така. Колеги, няма други предложения. Предлагам да гласуваме 

проекта за дневен ред с така гласуваните промени в него, в цялостен вид да 
стане дневен ред на Тридесет и второто заседание на Общински съвет – 
Варна. В режим на гласуване.     

    
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1444-

8/30/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна.  
 
3. Отмяна на решение № 1485-11/30/28,29.04.2014 г. на Общински 

съвет – Варна.  
4. Сформиране на оперативна група за наблюдение на изпълнението 

на Общински план за развитие на община Варна за периода 2014 - 2020 г. 
 
5. 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) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 

към решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
(4) – изменение в Приложение № 1 към решение № 1413-4(30)/28, 

29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2013 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2014 г. на: 

– “ОБРЕДИ” ЕООД; 
– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД; 



– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД; 

– „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД; 

– „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА  1- ВАРНА“ ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 
ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – 
ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА 
– „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ЧАЙКА” 
ЕООД. 

(2) – одобряване на пазарна оценка на вещно право на строеж върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Младост“ I-ви м.р. 
  (3) – възлагане на кмета на община Варна сключване на договор за 
хранене на деца в детските градини и градински групи в ОДЗ и ЦДГ с 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 100 % общинска собственост, 
считано от 01.07.2014 г. 
 (4)  – бракуване на ДМА, собственост на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД. 
 (5) – отмяна на решение № 2102-5/21/24.03.2010 г. и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ 
НА ДЕЦА И ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” – клон Варна, 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Панайот Кърджиев” № 5. 



 (6) – упълномощаване представителя на акционера община Варна – 
общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

(7) – възлагане на управителите на общинските дружества и 
общински предприятия на територията на община Варна да публикуват 
служебните си телефони. 

 
7. Упълномощаване на представителя на община Варна в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД да участва в заседанието, насрочено на 09.09.2014 г.  

 

8. Упълномощаване на представителя на акционера община Варна, 
да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен Комплекс 
„Спартак”АД, насрочено на 23.06.2014 г. и възлагане на кмета на община 
Варна предприемане на действия относно ползване на спортната база. 

 
9. Упълномощаване на представителя на акционера община Варна, 

да участва в Общото събрание на акционерите на „Овергаз Изток“ АД, 
насрочено на 18.06.2014 г. 

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

духовно развитие” относно: 
(1) – отпускане на финансови средства на „Лорка“ ЕООД – Варна 

за реализиране на проект 3D Варна – Европейска столица на културата 
2019 г. 

(2) – отпускане на финансови средства на „Протема“ ООД - Варна 
за реализиране на проект „Карнавал на мечтите“ Варна – Европейска 
столица на културата 2019. 

(3) – отпускане на финансови средства на „Сънрайз мюзик“ ООД - 
Варна за реализиране на проект „Моята сцена – Варна търси своите 
таланти“, Варна – Европейска столица на културата. 

(4) – отпускане на финансови средства на хора на варненските 
учители „Арс музика“ за участието им в 12-тия международен хоров 
конкурс „Антонио Вивалди“. 

(5) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
кв. „Аспарухово“.  

(6) – отпускане на финансови средства  за провеждане на празника на 
кв. „Галата” – район „Аспарухово”. 

(7) – поправка на очевидна фактическа грешка в т. 17 приложение 
към решение № 1272-11/26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(8) – принципно съгласие за учредяване на културна фондация 
„Варна 2019“. 

 
11. Преименуване на местности на територията на община Варна. 



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

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Станислав Иванов за протокола „за“. 
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, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, най-напред ми прави впечатление, че г-н кмета не 

уважава заседанията на общинския съвет, което не говори добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля за тишина в залата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
И тъй че не мога да се обърна към г-н кмета. Г-н председател, 

уважаеми колеги, на по-предното заседание на общинския съвет поставих 
въпроса, два въпроса на г-н кмета – за съжаление до ден днешен нямам 
отговор. Първото ми питане беше по отношение на завършването на 
Аспарухов мост, който влезе като решение на общинския съвет за 
следващия седемгодишен период. След изясняването на проекта за 
интермодален център се установи, че в този проект от 15 млн. няма пари за 
проектиране на това продължение. За това искам да го задам още веднъж – 
г-н кмете, до кога ще игнорирате, вече повече от шест месеца, това 
решение на общинския съвет, тъй като всеки един проект започва с 
проектиране. Мисля, че това е неуважение към общинския съвет и към 
гражданите на Варна. Второто ми питане, което също е свързано с решение 
на общинския съвет по отношение на интегрирания план за развитие на 
град Варна за следващия седемгодишен период е свързан със 
строителството на нова библиотека. И въпросът ми е конкретен – г-н 
кмете, аз и комисията по градоустройство, архитектура и строителство Ви 
запита какво става с подробния устройствен план, до къде стигна, ще може 
ли тази година да бъде завършен този проект. Г-н председател … 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, да ви помоля за тишина в залата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
И третият ми въпрос – отправих питане до г-н кмета по отношение 

на плащане данък, т.е. такса за събиране на смет, тъй като имаше 
оплаквания от конкретна гражданка. Днеска ми беше връчен отговор, 
който съдържа цитиране на закони и правилници. Не може така формално 



да се отговаря на питането. Аз питам за конкретния случай, който е 
известен на администрацията и бих желал този отговор да бъде, тъй като е 
минало повече от един месец, да ми бъде връчен в следващата седмица. В 
противен случай ще се обърна към други органи на управление. Благодаря 
ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Недков. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Преди повече от година 

възложихме на кмета на община Варна съвместно с ръководството на 
МБАЛ „Св. Анна“ и Министерство на здравеопазването да разработят 
проект и да започнат изграждането на съвременен травма-център на 
територията на „Св. Анна“. Към този момент поне някакви видими 
действия не се забелязват. Въпросът ми е към кмета – започнати ли са 
действия по това решение на общинския съвет, ако да – какви, ако не –
защо.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник – кметове, уважаеми 

колеги. Питането ми към администрацията е следното и то пак е свързано с 
храненето на децата в детските градини. Значи, само ще кажа в отговор на 
колегите, които се изказаха, че .. Значи, вкарахме директорките на 
детските градини в един § 22, както и сами себе си. Питането ми към кмета 
и към администрацията, макар че ги няма хората, които може би трябва да 
отговорят е – има ли ясна стратегия, план и решение за това какво и по 
какъв начин, как ще бъде осъществено храненето в детските градини. Има 
ясни становища и на АДФИ и на СФУК, и на самите директорки, 
директори на детските градини. Просто никой до сега не излезе да каже 
точно и ясно по какъв начин ще се реши този проблем. Общината в лицето 
на г-н кмета и на директора на дирекция искам ясно и точно да отговорят. 
На следващата сесия и като общински съветник, и като баща, и като член 
на родителско настоятелство каня всички родители, които смятат, че 
храненето на техните деца е от значение, да дойдат на следващата сесия 
тука и да чуят ясните отговори на администрацията по какъв начин ще 
бъде решено това. Както каза и колегата, един път за винаги. Така чух по 
микрофона. Благодаря. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Като стана въпрос за детски градини, моят въпрос към тези, които 

отсъстват днес, към кмета на община Варна и към директора на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“ е следния: колко деца от град 
Варна са останали без места в детски градини, но не само тези, които са 
тригодишните. Тези, които са тригодишните разбрахме, има информация. 
Но миналата година сигурно също ен на брой тригодишни деца са 
останали без места в детската градина, които сега са четиригодишни. 
Задавам този въпрос не защото така питам, а защото ежедневно, айде не 
ежедневно но всеки месец ми се обажда по някоя майка с молба за помощ. 
Аз не мога да помогна, когато няма места в детските градини. Миналата 
година, по време на предизборната кампания кметът, сегашния кмет на 
Варна г-н Портних обещаваше, че за шест месеца ще реши проблема с 
детските градини, той знаел как. Една година мина – все още няма места в 
детските градини. И другото – то не е питане, то е препоръка. Планирайте 
си действията, когато строите детски градини и когато отваряте нови 
крила. Не е възможно в един град, където децата много ясно са 
регистрирани и се знае в кой район на града има повече деца и в кой по-
малко, да се обяснява на родителите от „Чайка“, че трябва да си закарат 
децата във „Владиславово“, защото там има места. И другото, което се 
подразних от едно интервю на г-жа Христова по „Дарик“, което за мен не 
знам, не може така да се говори, че общината и държавата няма 
ангажимент и не е длъжна да осигурява места на децата в детските 
градини. Какво е длъжна да прави общината освен да събира данъци и да 
разходва средства в тази връзка? Това пак е не само мое питане, а и на 
възмутени родители. Та, да обобщя, тъй като ги няма и за да не ми 
отговарят както на предния ми въпрос миналата сесия, когато нямаше кмет 
тук – с наредби, цитиране, и т.н. Конкретно колко деца, знае ли се броя на 
децата, които са четиригодишни и които са петгодишни, и които нямат 
места в детските градини. Ще се планира ли .. И шестгодишни. Ще се 
планира ли работата по изграждане на детски градини, по наемане на 
помещения, защото г-н Портних миналата година обясняваше как ще 
наема помещения и ще прави детски градини, а сега това се оказва 
невъзможно. Това е проблем, който касае много млади хора в този град, 
които за да имат възможност да работят децата им трябва да са в детски 
градини. И не можеш да им кажеш „ми това е положението, ходете си в 
частни детски градини“.  

И другият ми въпрос в тази връзка – аз искам да ми се предостави 
копие на разрешението, което община Варна е получила да увеличи 
групите от 25 деца на 30. Тъй като същата госпожа Христова обясни в 



ефира на „Дарик“, че община Варна е получила разрешение да увеличи 
групите. Искам това да го видя, тъй като пак по информация на майки в 
детските градини в групите има не повече от 25 – 26 легла. Какво ще се 
случи, ако всичките 30 деца в един ден отидат на детска градина? Къде ще 
спят тия деца? Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги по точката? Няма. Искате думата или само 

стоите до микрофона? 
 
Полина СТАВРЕВА 
Да, бих искала думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми кажете. Аз как да знам. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Здравейте г-н Луков, искам думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, заповядайте. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Казвам се Полина Ставрева, представител на родителите, сдружение 

„Родители за Варна“. Имам въпрос директно към Вас – налице е решение 
на Общински съвет от шести месец 2013 г., в което се фиксира изходни 
точки за възстановяване на класни стаи и обособяване на малък 
физкултурен салон в училищната сграда в кв. „Чайка“. За изпълнение на 
задължението на община Варна по Закона за местната администрация и 
местното самоуправление да осигури нормална база за учебен процес. В 
същото време г-н кмета на срещи с родителската общност на няколко пъти 
пред много свидетели устно обеща, че двете възстановени училищни стаи 
с наши средства, на училищното настоятелство няма да се разрешат. Но в 
момента тече страхотен натиск върху директорката на училището от г-жа 
Христова, публично на събрание на директорите и от г-жа Генова, 
регионален инспекторат на образованието във Варна, двете в синхрон й 
оказват натиск в полза на директора на Математическа гимназия и 
неговото желание да руши, а нашите деца да нямат класни стаи. Въпрос – 
питам Ви г-н Луков: първо защо и какви действия предприехте Вие, като 
председател на Общински съвет да осигурите нормално функциониране в 
базата на основно училище „Захари Стоянов“; проведохте ли разговори с 
г-н кмета и с г-жа Лилия Христова в партийната ви секция. Второ – ще се 
разпоредители към общинска администрация незабавно да въведе график, 



този който е гласуван 2013 г., за да се възстановят останалите две класни 
стаи и да се обособи физкултурен салон, тъй като в момента нашите деца 
играят физическо в класните стаи. А половината са настанени в мази и 
подблокови пространства. Трето – имате ли мнение директно по 
административния произвол, който дирекцията „Образование, младежки 
дейности и спорт“ извършва, а г-н кмета мълчи във връзка с произвола 
административния срещу нашите деца. Става дума за децата – не за 
родителите, не за учителите, не за директорката, а за децата в „Чайка“. 

Въпрос към г-н кмета – г-н Портних, нищо че Ви няма, задаваме 
въпрос, защото ние сме тука и нашите деца са тука. Ще издадете ли 
заповед за изпълнение на решението на Общински съвет от 2013 г. за 
извършване на възстановяване на стаите и обособяване на физкултурен 
салон за децата на кв. „Чайка“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. Само да отговоря съвсем на кратко. Председателя на 

общинския съвет е пръв сред равни. Така че общинския съвет е колективен 
орган и той си е вземал своите решения. От тук нататък изпълнението на 
решенията е в правомощията на другия орган. 

 
Полина СТАВРЕВА 
Г-н Луков, към Вас има входирана подписка от 450 гласа на 

родители от 04.06. чрез Вас, да запознаете останалите общински съветници 
във връзка с настояването на родителите тези преустройства да продължат, 
а не да се роши. Живеем в XXI в. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така е, абсолютно сте права, подписката е получена, резолирана е, 

пратена е до всички съветници, запознати са съветниците. Това, което аз 
мога да направя съм го направил, уверявам Ви. 

 
Полина СТАВРЕВА 
Моля Ви да се издаде някаква заповед, наредба към принципала, 

защото …  
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, благодаря. Да не влизаме в диалогов режим. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Добре, благодаря Ви. Извинявайте. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Не, не. Ела те, заповядайте горе в кабинета да си поговорим и да Ви 

разясня, че аз … 
 
Полина СТАВРЕВА 
Добре, благодаря Ви.   
 
Иван ЛУКОВ 
… нямам никакви правомощия да издавам заповеди. Благодаря. 

Заповядайте, г-н Джагаров. И пак Ви казвам, заповядайте горе да си 
поговорим.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми колеги, днеска имаше две изказвания по отношение на 

училище „Захари Стоянов“. Искам да ви напомня малко история – 
решението на общинския съвет е взето преди решението на 
Административния съд, тъй като г-жа Тодорка Колева, директор на 
„Захари Стоянов“ съдеше община Варна. Висшия административен съд 
отхвърли това искане и решението на общинския съвет преди това 
решение на Административния съд. Знаете, че решенията на съдебната 
власт се изпълняват. Искам да ви напомня, че вече втори мандат се 
занимаваме с училище „Захари Стоянов“. Днеска чухме обвинения срещу 
кмета, срещу председателя на общинския съвет, срещу директор на 
регионалния инспектор по образование. Аз искам да попитам какво ще 
удовлетвори г-жа Тодорка Колева, тъй като тя настройва родителите, тъй 
като всеки един родител обича децата си, тя обвинява за всичко това, което 
тя прави останалите хора. Но във България, във Варна има закони, има 
правилници. Всички трябва да се подчиняваме на тези правилници. Г-н 
председател, аз мисля, че има решение и Вие трябва това решение да го 
огласите на сесия на общинския съвет, за да стане ясно на обществеността 
за какво става въпрос. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Решението е огласено и е публикувано в местните медии 

и е на сайта, и така. … Г-жа Маргарита Атанасова. 
 
Маргарита АТАНСАОВА 
Добър ден на всички … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще ви помоля за тишина в залата. 
 
 



Маргарита АТАНСАОВА 
Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Луков, обръщам се към вас 

с едно запитване. На предната сесия попитах, през 2013 г. на 08.08. съм 
подала молба за една площадка, която трябва да се поправи между блокове 
129 – 130. На 24.04.2014 г. 135 подписа на майките, които са от двата блока 
имат точно 135 деца, за това каре, да се оправи тази детска площадка и сме 
поискали да се засади по програмата „Зелена Варна“ няколко дървета. 
Тогава вие се ангажирахте с този проблем. В момента от 10.06. пак 
подавам още едно запитване какво става, защото отговор към настоящия 
момент нямаме. Лятото напредна, явно и тази година няма да се направи 
нищо, така че моля общинските съветници, пуснато е до тях, както и до 
Вас, и до кмета, по някакъв начин да изградим тази площадка. Второтж, 
което е – на построения тротоар, който е от времето на г-н Кирил 
Йорданов започващ от кръстовището тук, бул. „Сливница“ надолу е 
направен за граждани. Така. На там се направиха един куп заведения. Над 
„Макдоналдс“ се намира заведението „Турски ресторант“, което е вземало 
разрешение от одесоското кметство за 35 кв. Не може едно тротоарно 
временно право да се изгради постройка, която да е постоянна. В момента 
подавам сигнал, че е направена постоянна, до всички ви, постоянна 
постройка, в която вътре е заградено дори и дърво, което е оставено само 
короната и естествено, че то ще загине по този начин. Третото нещо – до 
самия ресторант се намира едно сухо дърво, тъй като вече чух какво е 
станало в морската градина, това сухо дърво е наклонено на една страна, 
следващия момент белата която може да стане, моля общинските 
съветници или там които отговарят, да отидат да го премахнат. Четвъртото 
нещо, което се обръщам към вас и ви моля – тъй като се касае за тази 
обществена популация, навсякъде пишете за тези кучета и имате 
постоянно, и имате един екип, който е за регистрация на домашните 
животни. Кога този екип ще влезе в ромските махали, за да ги регистрира? 
Мястото му не е в морската градина и да изпадат в конфузни ситуации в 
следствие на което журналистите да пишат това нещо – защо кучето 
препикало дървото, праз глобата, на съдията. Съдията води дело. Защо 
води някой кучето си и как така го измериха това куче, че е десет 
килограма, като не носят кантар, нямало намордник – прас на един адвокат 
веднага това. Това не е работното място на тези хора. Благодаря ви много. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Само за сведение да ви кажа – засичам времената. Г-н 

Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, аз изчаках да излязат хората от „Захари 

Стоянов“ и тогава ще кажа. Г-н Джагаров, всеки път мога да се занимавам 



със съдбата на 400 деца. Независимо от това, че не ги познавам и не знам 
защо трябва да ги деля на Математическа гимназия и на „Захари Стоянов“, 
и т.н. А това, че този проблем не намира решение означава, че не го 
обсъждаме там където трябва и по начина, по който трябва. Елементарно е. 
Защото, ако тези хора, които бяха тук в залата седнат на една маса и ясно и 
точно без някакви командорене и без някакъв административно-
тъпанарски стил се налагат заповеди, при всички положения ще разберат 
кое е по-добре за децата им. И ако сме взели решение в Общински съвет, 
то трябва да се изпълни. Ако не се изпълнява, тогава трябва да се каже 
какво точно правим. В друга посока. Ето това липсва в случая. Този 
диалог, който го няма с хората от „Захари Стоянов“ е едно доказателство 
за незрялост на отговорните фактори, които се занимават с този проблем. 
Пълна незрялост. Аз не защитавам „Захари Стоянов“, не защитавам 
Математическа гимназия. Тука достатъчно клиенти има на 
математическата гимназия. Обаче как така 400 деца ги оставяме ей тъй. 
Тука обещахме ли, че спортния салон ще е две класни стаи? Обещахме. 
Взехме ли решение? Взехме. Иска ли някой да го руши? Иска го. Е ми поне 
трябва да седнем с тях. Второ, решението на съда влязло ли е в сила или не 
е влязло? Влязло в сила. Е ми дайте да мислим какво правим. Какво е това 
нещо да хвърляш на произвола на съдбата? Аз не познавам директора на 
„Захари Стоянов“, не познавам и другия директор. Даже ще ви кажа нещо 
– най-известния във Варна директор на училище загуби авторитета си пред 
мен, след като се запознах с него. Това е както във всяка професия. Затова 
аз смятам, че този въпрос трябва да се разгледа и ако трябва да се 
разглежда на сесия пак. И ако трябва всеки път ще се разглежда. Направих 
изказването си сега, когато излязоха хората, за да не се печелят евтини 
дивиденти. Но въпросът с децата на „Захари Стоянов“ трябва да се 
разгледа и трябва да се реши, и то в полза на децата. Не споря с Вас 
професоре и не ме интересува дали Диан Даскалов, Вие и още пет човека 
ще ми лобирате десет години за Математическа гимназия. Аз лобирам 
само и единствено за дечицата в кв. „Чайка“. Затова направих изказването 
си, като излязоха хората. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Реплика. 
 
Иван ЛУКОВ 
Реплика от г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Станев, Вие твърдите, че казвате истина в последна инстанция. 

Само че от кога Вие сте общински съветник? Аз ще Ви извадя протоколите 
колко пъти се е обсъждал въпросът за „Захари Стоянов“ само за 



последните два мандата и тогава Вие трябва да се извините на целия 
Общински съвет че това, което казахте, че не се е занимавал общинския 
съвет, че не е търсил решения е чиста лъжа. Казвам – Вие лъжете.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, да не влизаме в диалогов режим. Благодаря ви за 

изказванията. Няма други желаещи за изказвания по точката. 
Тъй като кмета е в служебна командировка, някой от заместниците 

има ли желание да отговори на някой въпрос? Заповядайте, г-н Иванов. 
 
Христо ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, общински съветници, граждани и колеги.  
 
Иван ЛУКОВ 
Да ви помоля за тишина, колеги. 
 
Христо ИВАНОВ 
На поставените въпроси, поради служебната ангажираност на кмета, 

ще бъде отговорено писмено. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
Преминаваме към втора точка от дневния ред.  
 
       
     
 
            
    
 
 
 
 

  



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 

1444-8/30/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна.  
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1510-2. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА, 
чл. 62, ал. 2 АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в решение № 1444-8/30/28,29.04.2014 г., в частта на 
наименованието на приетата Наредба, както следва: 

вместо: “Наредба за управление на правото на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества” да се чете: 
“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества”. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Точка трета от дневния ред. 
 
 
 
 

  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 1485-11/30/28,29.04.2014 г. на 

Общински съвет – Варна.  
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1511-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 1485-11/30/28,29.04.2014 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата 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. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир Тонев за протокола „за“.  
Точка четвърта от дневния ред. 
 

  



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Сформиране на оперативна група за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Варна за периода 
2014 - 2020 г. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 

от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14008800ВН/10.04.2014 г., Общински съвет – Варна избира следните 
общински съветници от Общински съвет – Варна, които да бъдат 
включени при сформирането на оперативна група за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Варна за периода 
2014 - 2020 г., както следва: 

Основни членове: 
1. Николай Красимиров Георгиев 
2. Таня Петкова Парушева 
3. Людмил Стефанов Цветков 
Резервен член: 
1. Януарий Марков Вичев 
 
Мнения и съображения? Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Тъй като никой общо взето не го е обсъдил с мен и не мисля, че мога 

да отделя необходимото време, което изисква един толкова сериозен 
ангажимент, си правя отвод.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Имам предложение за нов член – общинския съветник Николай 

Джагаров. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще го гласуваме. Други мнения и съображения? Няма. Тъй като 

групата по предложение на кмета трябва да е от трима основни членове и 
един резервен, г-жа Парушева си направи отвод, на нейно място г-н 



Джагаров предлага да влезе в тази група. Т.е. числеността на групата се 
запазва. Ако няма други предложения, в режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1512-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2 и т. 8 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14008800ВН/10.04.2014 г., Общински съвет – Варна избира следните 
общински съветници от Общински съвет – Варна, които да бъдат 
включени при сформирането на оперативна група за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Варна за 
периода 2014 - 2020 г., както следва: 

Основни членове: 
1. Николай Красимиров Георгиев 
2. Николай Филев Джагаров 
3. Людмил Стефанов Цветков 
Резервен член: 
1. Януарий Марков Вичев 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Точка пета от дневния ред. 
 
 

  



V. 
 

По точка пета 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) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 

към решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
(4) – изменение в Приложение № 1 към решение № 1413-4(30)/28, 

29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 
 

 Докл.: доц. Лидия Петкова – Председател на  
ПК „Здравеопазване“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията по „Здравеопазване“,    

г-жа Лидия Петкова за доклад. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря, г-н председател, уважаеми колеги. Точка първа: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1513-5. 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 към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. Точка втора: 
 



1514-5. 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 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. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Точка три: 
 
1515-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, 

ал. 2 от АПК и във връзка с писмо с изх. № З14000396ВН/26.05.2014 г. от 
д-р Миглена Бояджиева, директор на дирекция „Здравеопазване“, във 
връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка в т. 40 и т. 41 от Приложение № 1 към 
решение № 1413-4(30)/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна, както 
следва: 

 

1. в т. 40 вместо „Жана Матеева Великова, молба вх. № 
РД14004757ВН/28.02.2014 г. за съпругът й Ганчо Пенков Ненов – отпуска 
500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК”.   

- да се чете “Жана Матеева Великова, молба вх. № 
РД14004757ВН/28.02.2014 г. – отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти 
и консумативи, които не се или частично реимбурсират от НЗОК”.  

  

2. в т. 41 вместо „Деница Антонова Димитров, молба вх. № 
РД14006603ВН/20.03.2014 г. за синът й Кристиан Йорданов Колев – 
отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК и ХДР”.   

- да се чете “Денница Антонова Димитрова, молба вх. № 
РД14006603ВН/20.03.2014 г. за синът й Кристиан Йорданов Колев – 
отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК и ХДР”.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Точка четири: 
 
1516-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, 

ал. 2 от АПК и във връзка с писмо с изх. № З14000396ВН/26.05.2014 г. от 
д-р Миглена Бояджиева, директор на дирекция „Здравеопазване“, във 
връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна изменя т. 41 от 
Приложение № 1 към решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, като вместо 500 лв. отпуска сумата от 1700 лв.  

 
Това се налага, защото се ползва специален апарат, който не се поема 

от касата и не се реимбурсира. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. Таня Парушева 

таблета й не работи 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Точка шеста от дневния ред. 

  



VI. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2013 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2014 г. на: 

– “ОБРЕДИ” ЕООД; 
– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД; 

– „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД; 

– „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА“ ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 
ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – 
ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА 
– „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ЧАЙКА” 
ЕООД. 

(2) – одобряване на пазарна оценка на вещно право на строеж върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Младост“ I-ви м.р. 

(3) – възлагане на кмета на община Варна сключване на договор за 
хранене на деца в детските градини и градински групи в ОДЗ и ЦДГ с 



„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 100 % общинска собственост, 
считано от 01.07.2014 г. 

(4) – бракуване на ДМА, собственост на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД. 

(5) – отмяна на решение № 2102-5/21/24.03.2010 г. и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ 
НА ДЕЦА И ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” – клон Варна, 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Панайот Кърджиев” № 5. 

(6) – упълномощаване представителя на акционера община Варна – 
общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

(7) – възлагане на управителите на общинските дружества и 
общински предприятия на територията на община Варна да публикуват 
служебните си телефони. 
 

Докл.: Владимир Тонев – общински съветник 
 

Иван ЛУКОВ 
Тъй като председателката на комисията отсъства, болна е, г-н 

Владимир Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, ще трябва да заместя днес колежката Софрониева. Ще 

трябва да ме изтърпите, не съм толкова чаровен, като нея. Проекти за 
решения. Ако и ти започнеш да ме харесваш ще се притесня. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на “Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2013 г. 

Предлагам да ви ги прочета всичките и да ги гласуваме анблок. Г-н 
председател, да гласуваме предложението ми за анблок. 

 
Иван ЛУКОВ 
Пламен Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да направя процедурно предложение, тъй като за всички 

търговски дружества единодушно комисията приема отчетите, избира 
контрольора, освобождава от отговорност, с изключение на пневмо-
диспансера. Така че за протокола може би трябва да се изчетат за записа 



нали и анблок да гласуваме. Ако искате, ако има някакви други мнения, че 
не трябва да се освободят – колегите да кажат. Но когато е безпроблемно 
за всички търговски дружества и резултатите, аз считам че е добре за да 
спечелим време, да гласуваме анблок. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. за протокола, без 1.4, останалите търговски дружества да бъдат 

гласувани анблок. Без 1.4. Колеги, постъпило е предложение за гласуване 
анблок на търговските дружества, като с изключение на тубдиспансера, а 
именно т. 1.4. няма други предложения, така че в режим на гласуване за 
тези дружества без тубдиспансера, да бъдат гласувани анблок.   

Г-н Андреев за протокола - „за“. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
И за протокола, Лидия Петкова също е „за“. Андрей Василев също е 

„за“, Огнян Къчев – „за“ и г-н Апостолов също е „за“. 
Заповядайте, г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1517-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2013 г. 

1517-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1517-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД – Христо Койчев Станев и 
Тошко Вълчев Грудев за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1517-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Обреди” ЕООД – Марина Петрова 
Панайотова-Карапетян, за периода 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  



1517-6-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Обреди” ЕООД – Димитър Господинов 
Колев, за периода 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1517-6-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 
ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
1518-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2013 г. 

1518-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1518-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1518-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
 
1519-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2013 г. 

1519-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1519-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1519-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова – 
управител на “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – Варна, за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
1522-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2013 г. 

1522-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1522-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД – Румяна Петкова Вълчева за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г.  

1522-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 



управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
1523-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2013 г. 

1523-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1523-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД – Милена Славова Димова за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г. 

1523-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 

 
1524-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2013 г. 

1524-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на “Медицински 



център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1524-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД – Калина Вълчева Пеева за периода 
от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1524-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
1525-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център 1 “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2013 г. 

1525-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов – управител  на “Диагностично - 
консултативен център 1 “Света Клементина” – Варна” ЕООД от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1525-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично - консултативен център 1 “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД Веселин Божимиров Ангелов за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г. 

1525-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център 1 “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 



1526-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център Свети 
Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2013 г. 

1526-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1526-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1526-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
1527-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2013 г. 

1527-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
“Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1527-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД – Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 



1527-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
 
1528-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично – консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2013 г. 

1528-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на “Диагностично- 
консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г. 

1528-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД – доц. д-р Светослав Калчев Калевски за периода 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1528-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично- консултативен център 4 - Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
1529-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично – консултативен център V Варна 
– Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2013 г. 

1529-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 



“Диагностично – консултативен център V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1529-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично – консултативен център V 
Варна – Света Екатерина” ЕООД доц. Константин Георгиев Трошев за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1529-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД за 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
1530-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център “Чайка” 
ЕООД, ЕИК 103514755, за 2013 г. 

1530-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Александра Василева Манушева - управител на 
“Диагностично - консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 
01.01.2013 до 31.12.2013 г. 

1530-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично - консултативен център 
“Чайка” ЕООД - д-р Емил Димитров Иванов за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1530-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център “Чайка” ЕООД за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-жа Хамза. 
 
 



Медиха ХАМЗА 
Моля да оправите титлата от доц. Костова на проф. Костова. 
 
Владимир ТОНЕВ 
С удоволствие ще го оправим, навсякъде където ми е предоставен 

текста пише доцент. След като е професор, моля за протокола навсякъде 
където съм чел доцент Надя Костова, да се чете професор Надя Костова.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения? 
 
Марина КРАПЕТЯН 
Аз нямам мнения и съображения – само за протокола, Марина 

Карапетян не участвам в това гласуване, тъй като става въпрос и за … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Разбираемо. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз съвсем кратко предложение ще направя. Извън тези решения г-жа 

Софрониева, като председател на комисията даде възможност на всички 
управители на общински здравни заведения да си кажат проблемите, които 
стоят пред тях и пред лечебните заведения. Нямаше управител, който да не 
спомене невъзможностите и липса на финансов ресурс, който да се 
ремонтират един път сградния фонд и апаратура, която е необходима за 
дейността им. От името на нашата група този проблем ние поставихме, 
когато приемахме бюджета за 2014 г. Тогава бе декларирано, че това са 
възможностите на местния бюджет и евентуално в бюджета за 2015 г. 
трябва да се предвидят такива средства, които да се подпомогнат 
здравните заведения. Един път да не паднат, като конкурентно способност 
към другите и втория момент, който е че сградния фонд, който те ползват е 
доста занемарен и няма дружество, което има печалба три или четири 
хиляди лева ДКЦ примерно, да може да се ремонтира със собствен ресурс 
сградния фонд. Така че аз се обръщам тука, като съветник към ПК 
„Финанси и бюджет“ да има под внимание тия предложения, които ги има 
в протокола на ПК „Собственост и стопанство“ при подготовката в 
четвъртото тримесечие на проекта на бюджет за 2015 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте, Янко Станев. Извинявам се, не видях. Току що сядам. 



Таня ПАРУШЕВА 
Искам да направя коментар към г-н Начков. Във връзка със 

състоянието на тези здравния заведения, преди около 20 дни имаше 
работна среща при г-н кмета, на която обсъдихме следното нещо – първо 
сградите да бъдат паспортизирани и да започне процедура по проектиране 
на ремонтните и реконструктивни дейности за всяка една от сградите 
такива, каквито ще бъдат необходими, за да се стигне до проектен бюджет 
за адаптиране на тези сгради и на сградния им фонд. Не касаещо 
апаратурата. В този смисъл, за да заложим каквито и да е средства този 
процес трябва да приключи, за да сме наясно наистина за всяко едно ДКЦ 
какви средства са необходими. Така че този процес започна.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Не се чува – на микрофона. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Този процес започна. .. Правя коментар просто за това предложение, 

че това вече е процес, който е активиран. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Г-н Станев.     
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, колеги. Не виждам администрацията, но 

.. Не, не. Тази администрация, която по закон е длъжна да присъства. Не 
другата администрация. Не се възмущавайте, колежки. Имам една 
забележка, която държа да остане в протокола. Аз ще подкрепя проекта за 
решение. Имам една забележка, т.е. те са две, но едната мога да я впиша 
сега. ДКЦ „Чайка“ не е коректен отчета и одита, защото липсва една част 
от задълженията, около 2500 лв., които са за изплащане на възнаграждение 
за последните шест месеца на 2012 г. и първия месец на 2013 г. Причината 
да знаем за тези задължения е проста – в нашата група постъпи писмо от 
представителя на община Варна в ДКЦ „Чайка“, ние изпратихме писмо на 
администрацията, за да видим дали е разплащано и не е разплащано. Така 
че това е единствения пропуск, който има и той трябва колкото се може 
по-бързо да бъде регулиран. Второто, което е – съгласен съм с г-н Начков 
и с председателя на комисията по „Архитектура“, защото смятам, че този 
път е единственият който ще ни води до усъвършенстване на 
методологията за работа с дружествата. В началото на сесията казах моето 
мнение за новите модели. И съм съгласен с едно нещо, че някой път като 
обсъждаме нещата не ги до избарваме до край. Не се слушаме даже. 
Включително и за мен се отнася. Благодаря. 

 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения? Няма. Преминаваме към 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Аз съм „за“, нещо ми блокира таблета – да е отбележи в протокола. И 

Марио Шиваров „за“.  
Заповядайте. Връщаме се към 1.4 за тубдиспансера.  
 
Владимир ТОНЕВ 
1.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 
2013 г. 

1.4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира Никола Милев Бакалов – дипломиран 
експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за 2014 г. 

1.4.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 20.02.2013 г.  

1.4.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Станимир Димитров Киряков – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за периода от 20.02.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1.4.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 във 
връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – Ирина Тодорова 
Делчева за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 
В комисията 10 гласа „против“, 8 гласа „въздържали се“. Казвам ви 

го изрично, защото това е различно от всички останали. 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Пламен Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да заостря вниманието на колегите – крайното гласуване, 

което посочи г-н Тонев е 18 човека, които не са съгласни с 
освобождаването на тези управители, които са се изредили през това 
общинско дружество, поради едно единствено съображение – че тече 
прокурорска проверка и съветници в комисията се обединиха да не 
подкрепят освобождаването им от отговорност, докато не се изясни 
ситуацията в това търговско дружество. 

 
Снежана ДОНЕВА 
За комисията ли говорите за гласуването? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Други мнения и съображения? Николай Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Считам, че некоректно е направено предложението за решение – да 

се освободят от отговорност. След като комисията е гласувала да не се 
освобождават от отговорност, би трябвало предложението за решение да 
бъде да не се освобождават от отговорност, а не да се освобождават от 
отговорност. С оглед на което предлагам гласуването да бъде в смисъл, 
поправка – не освобождава от отговорност. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Допълнение?  
 
Николай НЕДКОВ 
Не може съвета да предлага … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли да го формулирате точно? 
 
Николай НЕДКОВ 
На същите основания, където пише „освобождава“ се добавя .. 

„Освобождава“ се замества с „не освобождава“. 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Чисто формално, г-н Недков не съм съгласен с Вас, защото за 

освобождаване от отговорност, както се гласува ще се изисква 26 гласа. За 
не освобождаване от отговорност се изискват 26 гласа. Ако това не събере 
26 гласа, Вашето предложение за редакция, това означава, че ще ги 
освободим от отговорност. При положение, че имаме прокурорска 
проверка би трябвало да си остане по-тежката форма на решение. Т.е. да се 
съберат 26 гласа, за да бъдат освободени от отговорност.  

 
Николай НЕДКОВ 
Аз считам, че не може когато цялата комисия е гласувала да не се 

освобождават от отговорност да влиза на сесия решение нещо, което 
комисията въобще не е била съгласна … 

 
Владимир ТОНЕВ 
Комисията няма право да променя формулировката на решението 

съгласно нашия правилник за работа. Ние сме гласували „против“, бях 
член на комисията, но правилника и никой не ни дава право да променяме 
текста на предложението за решение. Предложението за решение не е на 
комисията, ние нямаме това право да го направим. 

 
Николай НЕДКОВ 
От кого е предложението? 
 
Снежана ДОНЕВА 
От кого е предложението? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Предложението се изготвя от администрацията за освобождаването 

от отговорност.     
 
Николай НЕДКОВ 
Е не беше ли нормално да пратим на администрацията да пратят 

ново предложение или пък самата комисия може също да прави 
предложения за изменения в дневния ред. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Не коментирам кое е нормално и кое не. Спазвам правилника на 

общинския съвет. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и съображения?  
 
Владимир ТОНЕВ 
Оттегляте ли си Вашето предложение, г-н Недков или да го 

подлагаме на гласуване? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Остава ли предложението? .. Ами преминаваме към гласуване на 

предложението на г-н Недков. .. Предложението на г-н Недков първо. 
 
Владимир ТОНЕВ 
За обръщане на текста. Аз не съм съгласен. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 5; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, обръщам внимание, че който е „против“ освобождаването 

трябва да гласува с „въздържал се“ или „против“ на така прочетения от 
мен преди малко проект за решение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колега Тонев, обяснете на общинските съветници още веднъж. .. 

Колеги слушайте, колегата Тонев обяснява. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Тогава спрете таймера за гласуване, ако искате да обяснявам, г-жо 

Донева. 
 
Снежана ДОНЕВА 
На кое предлагате г-н Славов гласуване? На микрофона, ако обичате. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, въпросът е само формален как да се изчете – „освобождава“, 

където да сме „въздържал се“ или „против“, или „не освобождава“, което 
ние да го подкрепим и да казваме „за“. … Не, ние в момента нищо не 
гласуваме. Те ме карат да обяснявам и тя трябва да спре таймера. 

 



Снежана ДОНЕВА 
Гласуването беше преди малко невалидно, обявих го. Искахте 

обяснение от г-н Тонев, затова го помолих още веднъж да обясни, защото 
не сте разбрали.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Текстът на решението е, както е внесен, комисията и ние нямаме 

право да го променяме, е „освобождава“. В комисията 10 човека гласуваха 
„против“ освобождаването от отговорност, 8 са „въздържали се“, което 
означа че единодушно комисията е гласувала да не бъдат освободени от 
отговорност. Текстът за решението, който гласуваме в момента ще ви го 
прочета пак – освобождава от отговорност д-р Петър Стефанов Генов, 
освобождава от отговорност д-р Станимир Димитров Киряков, 
освобождава от отговорност контрольора Ирина Тодорова Делчева. 
Мотивите за това да не ги освободим от отговорност г-н Начков ви каза, че 
тече в момента прокурорска проверка и ние отказахме преди да се 
произнесе прокуратурата да решим тяхното освобождаване. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Значи трябва да гласуваме „против“ това предложение. Аз така го 

разбрах.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Всеки да гласува, както намира за добре.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, в процес на гласуване. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1520-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 20.02.2013 г.  

1520-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Станимир Димитров Киряков – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 20.02.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 



1520-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – 
Ирина Тодорова Делчева за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 2; против – 30; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
  
Владимир ТОНЕВ 
Точка втора: 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ019798ВН-008ВН/15.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка на ограниченото вещно право на 
строеж за едноетажна сграда с идентификатор 10135.3512.89.1 – търговски 
обект със застроена площ 170 кв.м. върху недвижим имот-частна общинска 
собственост по АОС № 7403/12.04.2013 г., представляващ ПИ 
10135.3512.89, целият с площ 362 кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3512.90, ПИ 10135.3512.86, ПИ 10135.3512.88, ПИ 10135.3512.87, 
идентичен с УПИ І-„за обществено обслужване”, кв. 4, по плана на жк 
„Младост” І-ви м.р., гр. Варна, одобрен със заповед № Г-105/13.12.2001 г. 
на кмета на община Варна, изготвена от оценител на имоти, в размер 61 
000,00 (шестдесет и една хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на един квадратен метър 358,82 (триста петдесет и осем лева 
осемдесет и две стотинки) лева, без включен ДДС. 

Т. 2.1 – всъщност това са две отделни решения и би трябвало да ги 
гласуваме отделно, ако първото не мине няма нужда от второто. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колега Тонев, по предната точка трябваше да гласуваме отчета и 

избирането на контрольор. Пропуснахме да го гласуваме. Одитор, 
извинявам се. На тубдиспансера, 1.4.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Ми предложете го за гласуване и да го гласуваме. Аз съм го прочел, 

ако трябва да ще го прочета пак.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Прочетете го пак, защото стана малко объркано с тая точка. 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
 
1521-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2013 г. 

1521-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Никола Милев Бакалов 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към 

гласуване. 
 
Владимир ТОНЕВ 
В комисията, след като се интересувате „за“ – 15, „въздържали се“ – 

0, „против“ – 0. 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Сега подлагам на гласуване … Моля? За протокола Анула също е 

„за“. Друг има ли който .. Няма.  
Сега преминаваме към гласуване на точката, която беше изчетена 

преди това. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли да ги чета на куп? .. Е ми Вие сте юриста, Вие можете да 

кажете дали може да гласуваме едновременно одобряването на пазарната 
оценка и търга, или са две отделни гласувания. .. Мога да ги прочета? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Да. Заповядайте г-н Тонев, да го прочете.  
 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
 
1531-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ019798ВН-008ВН/15.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка на ограниченото вещно 
право на строеж за едноетажна сграда с идентификатор 10135.3512.89.1 – 
търговски обект със застроена площ 170 кв.м. върху недвижим имот-
частна общинска собственост по АОС № 7403/12.04.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.3512.89, целият с площ 362 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3512.90, ПИ 10135.3512.86, ПИ 10135.3512.88, ПИ 
10135.3512.87, идентичен с УПИ І-„за обществено обслужване”, кв. 4, по 
плана на жк „Младост” І-ви м.р., гр. Варна, одобрен със заповед № Г-
105/13.12.2001 г. на кмета на община Варна, изготвена от оценител на 
имоти, в размер 61 000,00 (шестдесет и една хиляди) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на един квадратен метър 358,82 (триста 
петдесет и осем лева осемдесет и две стотинки) лева, без включен ДДС. 

1531-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, във връзка с § 17, ал. 2, изречение второ от ПР на ЗУТ, в 
изпълнение на „Годишната програма за разпореждане и управление с 
общинска собственост за 2014 г.“, и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ019798ВН-008ВН/15.04.2014 г., Общински съвет - 
Варна реши да бъде учредено на ЕТ „Вики - Илия Кръстев” и „ВИВ-95” 
ЕООД, с управляващ и представляващ Илия Захариев Кръстев възмездно 
право на строеж върху земя-частна общинска собственост по АОС № 
7403/12.04.2013 г., представляваща ПИ 10135.3512.89, целият с площ 362 
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3512.90, ПИ 10135.3512.86, ПИ 
10135.3512.88, ПИ 10135.3512.87, идентичен с УПИ І-„за обществено 
обслужване”, кв. 4, по плана на жк „Младост” І-ви м.р., гр. Варна, 
одобрен със заповед № Г-105/13.12.2001 г. на кмета на община Варна, за 
съществуваща сграда с идентификатор 10135.3512.89.1 – търговски обект 
със застроена площ 170 кв.м., по одобрената по горе пазарна цена. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

   
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения, колеги. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Аз имам един въпрос към нашия адвокат съветник. Понеже 

учредяваме на две различни дружества ЕТ „Вики - Илия Кръстев” и „ВИВ 
- 95” ЕООД, с какви проценти на тях им учредяваме правото на строеж? 30 



на 50, 50 на 50, 60 на 30? … Няма уточнено. … Като няма уточнено по 
презумпция се счита, че е по равно. Благодаря Ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка трета: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1, 

т. 13 от ЗОП и по предложение на общинските съветници Валентин Петров 
Станев, Николай Лалев Дочев и Жельо Петров Алексиев с № 
ОС14000729ВН/06.06.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Възлага на кмета на община Варна да осъществява функцията 
хранене на децата в детските градини и градински групи в ОДЗ на 
територията на община Варна. 

2. Възлага на кмета на община Варна в качеството си на възложител 
по чл. 7, т. 1 от ЗОП да сключи договор за хранене на децата в детски 
градини и градински групи в обединени детски заведения /ОДЗ/ на 
територията на община Варна с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 
100 % общинска собственост, считано от 01.07.2014 г. 

3. Възлага изпълнението и контрола по договора на директорите на 
детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ на територията на 
община Варна. 

4. Определя цена по договора за хранене /оклад и режийни разноски/ 
съгласно решение на Общински съвет – Варна № 3475-8/Протокол № 36 от 
10,11,18.08.2011 г., както следва: 

- Оклад – 1.97 лв., без ДДС; 
- Режийни разноски – 1.59 лв., без ДДС. 
5. Плащанията по договора да се извършват от директорите на 

детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ в рамките на 
предоставените им делегирани бюджети. 

6. В случай на определяне на цена по чл. 12, ал. 5 от ЗОП по 
Методиката за определяне на цената на договорите, по-ниска от 
определените в т. 3, задължава прокуриста на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД дружеството да възстанови по бюджетите на детските 
градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ средствата, получени като 
разлика за периода на изпълнение, до влизане в сила на получената цена по 
чл. 12, ал. 5 от ЗОП. 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Христо Атанасов. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Корекция от адвокат - довереника в подточка шест – Методика за 

определяне на цената на договорите, по-ниска от определената не в т. 3, а 
т. 4 задължава прокуриста и т.н. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги. Само с 

няколко думи ще се спра. Уважаеми г-н Тонев, само ще Ви отговоря – да, 
прав сте, че не е добре да се оттеглят точки, които са влезли, но когато има 
решение на комисията, макар и то да бъде препоръчително би трябвало да 
бъде съобразено и да се изчака становището на дирекция „ПНО“, от там да 
се направи една широка дискусия с всички участващи в целия процес, за 
което казах. Включително и с директорите на дирекции, с агенцията по 
храните, за да може да се вземе едно законосъобразно и целесъобразно 
становище, за да не се получи пак ситуацията, в която се намираме в 
момента. Ще ви зачета няколко неща, които едно писмо има от директор 
на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – във връзка с 
писмо, без да цитирам номера, за изразяване на становище считам, че на 
основание чл. 7, ал. 3 от ЗОП, директорите на детските градини в 
качеството си на възложители на обществени поръчки и публично – 
правни организации по смисъла на § 21 до допълнителните разпоредби на 
същия закон следва да проведат незабавно процедура по избор на 
изпълнител във връзка с осигуряване на детското хранене, каквито са 
разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от закона. В тази връзка на директорите на 
детските градини са изпратени писма от директор на дирекция „Финанси и 
бюджет“, входящия номер няма да го казвам, и директор на дирекция 
„Финанси и стопанска дейност“. Така. По същия казус отговор от „СФУК“, 
като без да цитирам цялото становище, с оглед на всички гореизложени с 
цел запазване основните принципи на ЗОП, а именно целесъобразност, 
публичност, конкурентост при разходването на обществени средства, 
следва да откриете и проведете процедура по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП и 
сключите договор със срок. До сключване на договора за открита 
процедура се спира доставка ежедневно на готови храни за нуждите на 
детските градини. В същата връзка акта за установяване на 
административно нарушение към детските градини без да чета целия, 
защото той е доста обширен, има едно заключение – че при извършената 
проверка има установено нарушение, че една от детските градини, а те 
всички са такива, услугата е извършена от „Ученическо и столово 
хранене“, УСХ ЕАД, без сключени писмени договори. Възлагането на 
услугата е извършено от директора на детската градина чрез подписване на 



фактури и ежедневни заповеди за правото на хранене, по които е от 
02.01.2013 г. Категорично становище на агенцията е, че трябва да има 
обществена поръчка. В същата връзка УСХ е внесло до комисията за 
защита на конкуренцията жалба, в която пак няма да цитирам цялата 
жалба, нали се цитира, че едва ли не обществената поръчка, както са 
проведени от детските градини е дискриминационна и по категоричен 
начин ограничава кръга на участниците. И ред други неща. Това е един 
казус, който в крайна сметка води до едно решение, което е предложено 
според мен с доста неясен краен резултат. И още един въпрос искам да ви 
задам, ще го задам като въпрос – агенцията по храните има ли при себе си 
лиценз, издава ли лиценз за храненето, т.е. на УСХ деца от три до седем 
години. Изисква ли се такъв лиценз и има ли такъв лиценз? Така че въз 
основа на всички тези изложени факти и твърдения от мене считам, че 
трябва да се направи една комисия, т.е. след становището пак изразявам на 
дирекция „ПНО“ – една комисия в „Правна комисия“ да се направи едно 
ясно и точно решение, законосъобразно и целесъобразно, с участието на 
всички страни по този казус. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
И аз благодаря. Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема госпожо председателстващ, колеги. Темата е съвсем друга. 

Темата е една – имаме допълнение и изменени в ЗОП на база на 
европейска директива, което ни дава право да възлагаме директно при 
определени условия на общински фирми дейности. Това правим в 
момента. Така, не са влезли само методиките – те ще влязат след 01.07., но 
ние ги прави така, че ако има различни цени с нашите, в решението е 
записано след 01.07. да си действат новите методики. Ако бъдат приети. Аз 
силно се съмнявам, че в тях ще бъдат определени ценови параметри, 
защото има различия в подходите на различните общини, на различните 
градове при формирането на разценките. Така че въпросът тука е ние 
започваме ли да се възползваме от закона и даваме ли на общинско 
дружество, на общинска фирма дейността, която е извършвана толкова 
години и в резултат на 1250 проверки нямаме констатирани проблеми и 
децата се хранят добре. Или правим един организиран хаос, започнат още 
преди шест – седем години, в който бих могъл така да кажа доста остри 
неща. Ще се въздържа, защото става въпрос пак за деца и не ми се иска да 
говоря неща от рода на пари, болести и други неща, както се случи, само 
ще вметна, в ССД, като го направихме предприятие. Недейте забравяйте, 
че там изведнъж цените, по които храним децата се повишиха без наше 
решение, без предложение на община, на общинската администрация. Но с 
две думи – ние трябва да решим този въпрос, трябва да го решим днеска, 



трябва да го решим предварително, за да можем да преминем към 
изчистване на батаците, които бяха създадени в предишни години с 
административни актове. Включително и като тези актове, някои от които 
ми бяха цитирани. Второто, което е – с това решение се предлага първо, то 
е допълнение към решението от 2011 г., когато ние възлагаме функцията 
хранене на кмета. Това е важно. Това решение е консултирано и с ДФК, и с 
одита, Сметна палата, даже в един от екземплярите, който е даден пише и 
въпросите за съответните ведомства, които са зададени. Тука има разбира 
се и нерешени въпроси, които ще решавам ад хок, но при всички 
положения с едно такова решение защитаваме първо интересите на децата, 
категоричен съм. Второ, спираме един процес на …. /н.р./, който доведе до 
проблема на Математическата гимназия и „Захари Стоянов“. И за това 
няма вина никой. Делегираните бюджети на детските градини приети така 
от нас, като изключваме нали храненето, такова е нашето решение от 2011 
г., най-малкото не сме обяснили аджеба какво точно ще правим нататъка и 
какво ще правят момичета или момчетата, които ръководят градините. 
Сега в момента казваме какво ще правим ние. И в момента казваме така – 
Общински съвет и община Варна ще възложат на общинската фирма да 
храни децата в тези заведения. Не споря с никой. Всеки колега си има 
своите аргументи. Разбира се, аз съм общински съветник и моя интерес е 
да защитавам интересите на общинската фирма и на общинската 
администрация. Така че смятам, че аргументите в тази посока са много 
силни. Участвах в дебати с колеги, достатъчно дебати г-н Атанасов имаше 
нали, Вие сте по-млад колега, явно смятате че дебатите трябва да са само 
някъде в някои канцеларии – не, те се правят в стаята на общинските 
съветници, при председателя на Общински съвет, мисля че четири – пет 
дена участвах в дебат, по три пъти решавахме различни неща на 
председателски съвет за три часа. От едно на друго. Но в края на краищата, 
когато имаме единно мнение, че трябва да го направим - го правим. Г-н 
Балабанов се притеснява примерно от един вид текст, от друга страна аз се 
притеснявам от друг вид текст, но по-важното е друго – дейността да 
върви. И накрая ще си позволя да кажа нещо – понеже много се спекулира 
с наказанията на директорките на детските градини, това е една от 
формулите за излизане от тая криза, а тези наказания са приятелски орган. 
Чисто приятелски орган. Затова мисля, че ще направим едно добро дело, 
като пуснем тези процедури. По-нататъка бихме могли, ако разбира се се 
ориентираме добре в дебрите на закона, да приложим същите неща и по 
отношение на други общински дейности. След няколко години, две 
години, една година изтичат концесиите за „Чистота“. Спомняте си, че 
говорихме и други неща. … /н.р./ Какво по-хубаво има от това общината 
малко да позабави посредниците между себе си и гражданите. Без да се 
намесва в пазарната икономика, но това е философията – да има по-малко 
посредници между нас, между общината и гражданите. Такава е целта. 



Или накрая ще кажа, ако искате както на един известен бизнесмен с 
известен прякор, такава храна бях на скоро в болницата, където колегите 
се погрижиха за мене, като за цар. Е, таз храна не само аз няма да я ям, ми 
май и други които бяха с мен в болницата не я ядат. Благодаря ви. 
Приканвам ви да помогнем за решаването на този въпрос. Бях 
дългословен, защото цяла седмица говорихме по тези неща. Благодаря.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Реплика на Христо Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми колеги. Няма да се 

спирам на коментара за младостта и участието. Да, вземат се решения 
някъде, в някакви кабинети – аз не съм участвал в тея кабинети. Аз съм 
общински съветник и имам право да участвам в председателския съвет и 
бях поканен от председателя, после не се случи. Така че не съм участвал в 
никакви събирания и ако някой е участвал, то не съм аз. Така че аз пак 
пледирам, няма да съм дългословен, че закона е над всичко. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Митковски. Пламен Начков, д-р Митковски беше 

преди Вас. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаема г-жо председател, искам първо да се съглася с фактология, 

която изнесе д-р Станев по отношение на административния и 
бюрократичен хаос, който създаде общинската администрация във връзка 
предходните години с детското хранене във Варна. Мога да кажа, че само 
благодарение на професионалното и отговорно отношение на общинската 
фирма детското хранене във Варна е на това ниво и не се случиха никакви 
гафове, такива каквито стават в много градове на страната. Добре е това, че 
не се случи при изпълнението на тея спорни разпореждания от дирекцията 
към директорите на детски градини. Защото тогава имаше опасност да се 
случат много лоши неща. Това предложение, което сега ни се предлага е 
възможност да сложим край на това нещо „Ученическо и столово хранене“ 
да обслужва детските заведения на Варна без договор, което е вярно. Така 
че напълно подкрепям предложението на комисията. Благодаря. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Пламен Начков. 
 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да отправя реплика към колегата Станев в такъв смисъл, че 

при него аз виждам едно израстване по този проблем, защото той е твърде 
гъвкав и аз мога да му извадя негови изказвания по времето на 
управлението на Кирил Йорданов, в които дебата беше в обратна посока – 
да закрием тези фирми и детското, ученическото и всякакъв хранене на 
подрастващото поколение да отиде в училищата, в детските градини и то 
беше да не го казвам в прав текст, в идеята само на кмета и неговите 
послушници, бившия кмет, не тоз кмет нали. Затова се радвам, че една 
структура, която е създадена около 2001 г. мисля, с едно постановление на 
тогавашния премиер, във времето към настоящия момент е показала своята 
жизненост и така се радвам, че се прекрати възможността, с това решение 
ще се прекрати възможността учителите или състава педагогическия в 
детски градини и заведения учебни подобни, да се занимава с готвене и 
проблема хранене. Така че радвам се и има и други колеги, които също се 
надяват, че подобна ситуация ще се случи и с храненето на учениците, 
защото ние превръщаме по този начин педагогическия състав в училищата 
да се грижи и за витамините и храните на учениците, което не е нормално 
– те имат задължение да извършват учебен процес. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Владимир Тонев. .. Реплика на Янко Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Само ще кажа, че едва ли ще се намери и толкова капка в протокол, в 

която конкретно за ученическото хранене да съм бил „за“ ликвидацията на 
дружеството. Имам грях, че моята позиция беше, че всички дружества с 
лоши икономически и финансови резултати, и с лошо управление трябва 
да станат общински предприятия. Затова съм гласувал „против“ това 
„Пазари“ да стане общинско предприятие, защото беше с добри резултати; 
„против“ това УСХ да стане общинско предприятие, защото е с добри 
резултати. И някъде около четири – пет години съм се бил и с Коста, и с 
кмета, и с други хора. Това не е оправдание. Всички сме грешни. Аз никога 
няма да избягам от грешките, които съм правил. Може би единствено за, 
как се казваше това на храненето – ССД, единствено за ССД един път съм 
гласувал и си признавам, че това е моя грешка, както е грешка на всички 
които са ме подкрепили или подкрепили вас. Г-н Начков, не съм израснал. 
Времето се променя и ние се променяме. Най-малкото 24 години съм в 
тази сграда. 24 години съм в тази сграда и заслужавам минимум онова 
уважение, което хора когато дойдох в тази зала искаха да им оказвам, 
защото са от много години. Включително и вие сте го изисквали тогава – 
90-та, 91-ва година. Смятам, че така трябва да сме едни към други, 
независимо от кусурите си. 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Владимир Тонев.   
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, след като толкова много хора го подкрепиха безспорно, 

предложението е от 01.07. да се въведе ред и то да стане ин хаус, както се 
казва. Т.е. парите да си отиват от бюджета в общинското предприятие и от 
там да се осъществява храненето. Идеята е перфектна. Аз лично ще я 
подкрепя. Но като инженер и прагматик аз искам да задам следния въпрос 
на предложителите – оклада е 1,97. Оклад е русизъм, това означава 
съвкупност от стойността на продуктите за хранене. Режийните разноски 
са разходите, като например домата да стане на салата и да влезе вътре в 
самите за обслужване. Говорих с директор на голяма детска градина – 
казва, че вече режийните разноски са доста големи – 1,59 лв. Като пример, 
във въпросната детска градина има петима работници, които са готвачи и 
другите които поднасят храната. От там ще имаш и разходи за ток, вода. 
Знаете и заплатите какви са с фонд „Работна заплата“, това излиза около 4 
хил. лв. на месец. Нека аз да бъркам, нека да са 5 хил., нека да 6 хил. Но 
при този оклад при 400 деца се получава 13 992 лв. Определяйки оклада, 
ако ние сега го вземем с гласуване на общинския съвет може би влизаме в 
нещо, което е твърде специализирано и едва ли е наша работа, понеже ние 
не сме … Нека само да кажа нещо допълнително. За бюджета не споря. Но 
в делегираните им бюджети, които са на детските градини не са точно 
така. Вие в случая, в момента копирате нашето решение от 10, 11, 
18.08.2011 г., но това е в един период, когато ние още не сме дали 
делегираните бюджети. Решението за делегираните бюджети е от 12.2011 
г. Струва ми се, че да предрешаваме колко са режийните разноски без да 
чуем един икономически анализ от прокуриста на въпросното дружество, 
от специалисти и от директорите на детските градини, е някак си като 
каруцата пред коня. Много е. Аз дори не знам колко се полага на едно дете 
по делегираните бюджети. Твърдя, че понеже влиза всичко в един куп има 
вероятност големите детски градини да останат без заплати, които да 
плащат на детските учителки за ноември и декември месец. Няма да им 
стигнат парите. От това се притеснявам. И затова предлагам да не 
предрешаваме сега режийните разноски, след като до края юни, ако това е 
в нашите задължения разбира се ще има още една сесия, до тогава нека да 
има един специализиран съвет, които да определят колко е максимално 
ниската цена за режийни разноски, защото това предприятие не е 
направено с цел да печели. То е направено с цел да върши услугата 
максимално евтино и качествено. Лично аз не бях зарадван от отчета на 
„Обреди“ ООД, което от правна дейност има 500 хил. лв., които ние ги 
влагаме в едни депозитарни сметки. Това не бива да се случва и тука. 
Благодаря ви. 



Снежана ДОНЕВА 
Ще отговорите на въпроса – заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, но вижте – ние възлагаме функцията на кмета, първо. Това е за да 

дадем право на кмета да подпише и да отървем директорките. Образно 
казано, по моя език, както знаете до някъде. Второто, което е обаче е, че 
той не може да подпише договор или да започне процедура по подписване 
на договор без цена. И ние най-малкото потвърждаваме старата цена. 
Право на фирмата и наше е да седнем и да обсъдим друга цена, и след това 
да вземем решение за друга цена. Но този договор ще бъде на тази цена, 
защото това е цената, която е заложена в бюджета независимо от това, че е 
гласувано преди 100 години. Да, съгласен съм абсолютно с г-н Тонев, 
толкова много се промениха условията – най-малкото в ССД е по-висок 
сега оклада, отколкото в УСХ. И заради това наистина трябва да се 
направи, но ние трябва да имаме цифрички сега, да можем да дадем на 
кмета основание. А да ви кажа още нещо – аз не съм привърженик на 
безконтролното харчене и затова една от причините да уважавам УСХ е 
тая, че там наистина не се прави безконтролно харчене. Искам да го 
гласуваме. А след това УСХ заедно със заинтересованите съветници да се 
седне и да се направи предложението, както го е правил винаги и 
Общински съвет да вземе решение. И директорите на детски .. Да седнат да 
го омачкат туй нещо, защото иначе трябва да махнем делегираните 
бюджети на детските градини, което пък е вече друга странност. Защото 
ние .. Айде да не споря повече. Казах, че ще говоря конкретно по въпроса. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Да, благодаря. Славчо Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Повече от година и 

половина коментираме този проблем с храненето и аз считам, че всички 
колеги, които се изказаха и потвърждават, че трябва да се реши този 
проблем, и подкрепям именно това предложение, тъй като това е и 
становището на част от комисията по „Наука и образование“. И не на 
последно място искам да приветствам най-после решаването на този 
проблем. И последно предлагам да прекратим дебатите, тъй като всичко 
стана ясно. Благодаря ви. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Г-н Дочев беше подал, че иска да се изказва и след това 

ще гласуваме … 
 



Николай ДОЧЕВ 
Колеги, благодаря ви за разбирането и за подкрепата. Това, което 

исках да кажа в изключително кратка форма – става въпрос за храненето на 
нашите деца. Голямата ми дъщеря вече завърши градина. Малката е там. 
Не искам повече този проблем да съществува. Всяка полемика ни 
отдалечава от целта. Затова и аз искам да предложа прекратяване на 
дебатите и да го гласуваме. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Владимир Тонев. Владимир Тонев иска да отговори. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Съгласен съм с г-н Станев, че трябва да има цифра. Ще приема и 

тази която е, но ще помоля като допълнение към това решение … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Начков, много Ви моля запазете тишина. .. Г-н Начков. 
 
Владимир ТОНЕВ 
И като въпрос към г-н Станев, който е с 24 години опит - има ли 

някакъв начин да изискаме от прокуриста да успее да защити тази цена от 
1,59 режийни разноски и да се ориентираме колко точно трябва да е, 
защото както взимаме едно решение, ние можем и да го променим, но нека 
да го имаме това. Защото всичко, което го казахте е пожелателно. Ще се 
случи, ще стане – кога? … Не, не. Искам да го направи той като 
предложение за решение. Има по-голям опит. Седем години с 24 не се 
сравняват.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Първо имаме предложение за прекратяване на дебатите. .. Нека да 

гласуваме … 
 
Янко СТАНЕВ 
Само трябва да гласуваме при актуализация на бюджета УСХ и 

директорите на детски градини да предложат актуализация на цифрите. 
Това е, което предложих и преди малко. Ето това е – едно изречение.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
След всичко. 
 



Снежана ДОНЕВА 
Добре де, искате … Колеги, много ви моля. Искате прекратяване на 

дебатите, а едновременно предлагате и вие – този който иска прекратяване 
на дебатите. … Гласуваме прекратяване на дебатите.      

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Сега вече можем да добавим това, което … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, във връзка с това, което коментирахме с г-н Станев, 

предлагам да влезе като т. 3.1 от това, което гласувахме при 
актуализацията на бюджета да се направи мотивирано предложение от 
прокуриста на „Ученическо и столово хранене“ за размера на режийните 
разноски, като то да бъде съгласувано с представители на директорите на 
детските градини, представители на администрацията на община Варна и 
представители на общинския съвет. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Преминаваме към гласуване. … Всичко общо. Това, което 

Владо прочете … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не бе, само допълнение 3.1 към нея да влезе и да се гласува. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не сме го гласували – сега го гласуваме плюс допълнението. 
 
1532-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 1, т. 13 от ЗОП и по предложение на общинските съветници 
Валентин Петров Станев, Николай Лалев Дочев и Жельо Петров Алексиев 
с № ОС14000729ВН/06.06.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Възлага на кмета на община Варна да осъществява функцията 
хранене на децата в детските градини и градински групи в ОДЗ на 
територията на община Варна. 

2. Възлага на кмета на община Варна в качеството си на възложител 
по чл. 7, т. 1 от ЗОП да сключи договор за хранене на децата в детски 
градини и градински групи в обединени детски заведения /ОДЗ/ на 
територията на община Варна с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 
100 % общинска собственост, считано от 01.07.2014 г. 



3. Възлага изпълнението и контрола по договора на директорите на 
детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ на територията на 
община Варна. 

4. Определя цена по договора за хранене /оклад и режийни разноски/ 
съгласно решение на Общински съвет – Варна № 3475-8/Протокол № 36 от 
10,11,18.08.2011 г., както следва: 

- Оклад – 1.97 лв., без ДДС; 
- Режийни разноски – 1.59 лв., без ДДС. 
4.1. При актуализацията на бюджет 2014 г.  да се направи 

мотивирано предложение от прокуриста  на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД за размера на режийните разноски, което да бъде 
съгласувано с представители на директорите на детски градини, 
представители на администрацията на община Варна и представители на 
общинския съвет. 

5. Плащанията по договора да се извършват от директорите на 
детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ в рамките на 
предоставените им делегирани бюджети. 

6. В случай на определяне на цена по чл. 12, ал. 5 от ЗОП по 
Методиката за определяне на цената на договорите, по-ниска от 
определените в т. 4, задължава прокуриста на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД дружеството да възстанови по бюджетите на детските 
градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ средствата, получени като 
разлика за периода на изпълнение, до влизане в сила на получената цена по 
чл. 12, ал. 5 от ЗОП. 

 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 

Владимир ТОНЕВ 
Точка четвърта: 
 

1533-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от Наредба 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от доц. 
д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД с № ОС14000714ВН/14.06.2014 г. и по 
предложение на ПК „Собственост и стопанство“, Общински съвет – Варна 
дава съгласие на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, да бъде бракувано следното ДМА, собственост на дружеството, а 
именно: компютърен томограф Sytec 3000. 

 

Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Минаваме към гласуване. 



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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка пет: 
 
1534-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13020828ВЛ-004ВН/01.04.2014 г., Общински съвет – Варна, отменя свое 
решение № 2102-5/21/ 24.03.2010 г. 

1534-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 6 от ЗОС, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13020828ВЛ-004ВН/01.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ НА ДЕЦА И ЛИЦА 
СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” – клон Варна, ЕИК 1046867790026, с 
адрес на управление: гр. Варна, жк „Вл. Варненчик”, бл. 303, вх. 10, ап. 22, 
представлявано от Анелия Димитрова Тимофеева - Маринова, върху имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Вл. 
Варненчик”, ул. „Панайот Кърджиев” („Изток”) № 5, кв. 23, представляващ 
масивна жилищна сграда на етаж и сутерен със застроена площ 80 кв.м. и 
дворно място с площ 256 кв.м., предмет на АОС № 512/27.01.1998 г., за 
срок от 5 (пет) години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
гореописания имот. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения? Колеги, за това решение трябват 

34 гласа. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка шест: 
 
1535-6. 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. № РД14000687ВН/22.05.2014 г. от Министерство на 



здравеопазването на Република България, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 
16.06.2014 г. от 11:00 часа и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2013 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистриран одитор“ 
– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания 
доклад за дейността за 2013 г.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран 
годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистриран одитор“ – 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: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор 
за 2014 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на съвета 
на директорите“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на мандата на 
новоизбрания съвет на директорите“ – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на 
дружеството” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„против“. 



ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в устава на 
дружеството” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„против“. 

1535-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
И сега предложението на Таня Парушева трябва да гласуваме.  
 
Владимир ТОНЕВ 
 
1536-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава управителите на общинските търговски  
дружества и общински предприятия на територията на община Варна да 
публикуват всички служебни телефони – стационарни и мобилни, 
заплащани от същите на интернет страницата на община Варна и на 
официалната интернет страница на съответното дружество или 
предприятие. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Таня Парушева. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Коментираме всички телефони. Разбира се и мобилните и съответно 

кой телефон с кое лице кореспондира, не само телефоните. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Момент. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
………………… /н.р./ 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Не разбрах. Не се чува. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Без да уточняваме на работниците и служителите предлагам. Просто 

да публикуват всички телефони, на които търговското дружество заплаща 
сметките и съответно кой телефонен номер с кого кореспондира. Без 
значение дали е на работник, служител или е даден на някой да го ползва. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
 

  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна 

в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна” ООД да участва в заседанието, насрочено на 09.09.2014 г.  

 
Докл.: Снежана Донева – зам.-председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1537-7. 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 с № РД14009117ВН/15.04.2014 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 09.09.2014 г. от 11:00 часа, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на управителя 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“.  

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“.   

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
контрольора на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува „против“.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на контрольор на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
министъра на регионалното развитие да сключи договори за възлагане на 
управлението и на контрола на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД – гр. Варна с новоизбрания управител и контрольор” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“.  



1537-7-1. 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? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 

  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 

община Варна, да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен 
Комплекс „Спартак”АД, насрочено на 23.06.2014 г. и възлагане на кмета 
на община Варна предприемане на действия относно ползване на 
спортната база. 

Докл.: Снежана Донева – зам.-председател на ОбС 
 
Снежана ДОНЕВА 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
ОС14000688ВН/22.05.2014 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 Общо събрание на акционерите на 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се проведе на 
23.06.2014 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: Доклад за дейността на 
дружеството за 2013 г. и вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 
управление на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството 
през 2013 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за действията им по управление на дружеството през 2013 г.” 
– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов 
отчет и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2013 г. Проект 
за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния 
финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2013 
г.”  - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на финансовия 
резултат на дружеството за 2013 г. и вземане решение за покриване 
загубата на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите приема предложения от Съвета на директорите вариант 
загубата на дружеството за 2013 г. да се отнесе счетоводно в загуби от 
минали години.” - 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: Избор на одитор-дипломиран 
експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов 
отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите избира предложения одитор-дипломиран експерт-
счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на 
дружеството за 2014 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
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 сведение. 

 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие и упълномощава представителят на община Варна Валентин 
Петров Станев при участието си в Общото събрание на акционерите на 
Спортен комплекс „Спартак” АД, да внесе проект на предложение за 
вземане на следното решение:  

- освобождаване на Илияна Русанова Кръстева, като втори 
изпълнителен директор  и член на Съвета на директорите; 

- освобождаване на Гошо Дичев Танчев, като член на Съвета на 
директорите; 

- избор на Антон Аладаров Фажев, като втори изпълнителен 
директор с равни права и задължения с избрания;  

- избор на Красимир Димитров Зафиров, като член на Съвета на 
директорите. 

 
До тук мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Може ли да взема думата? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, заповядайте. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Добър ден. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Първо съветниците и тогава … 
 
 



Иван ПЕТРОВ 
А съветниците къде са? 
 
Снежана ДОНЕВА 
От съветниците има ли? Няма. Заповядайте. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Уважаеми дами и господа, аз съм свидетел това всичко, което го 

казахте до сега 2006 г. само че бях от другата страна. Ето я тука папчицата 
– администрацията влезе в сдружение с общинския съветник г-н Иван 
Славков. Моето предложение какво е – какво ще става тука, проверката на 
спортния комплекс Варна 1, идвам и представям хиляди хора. Трябва да ви 
е наясно. Те днеска се събират и нашето предложение е час по-скоро 
общинския съвет да излезе с предложение този спортен комплекс да се 
разгледа изцяло как и по какъв начин бе създаден, кой и защо по него 
време предаде цялата собственост на, общинска собственост на клуба ни в 
ръцете на хора, които ето тука съм написал и пресата тогава го отрази. 
Това беше в конфликт на интереси. Иван Славков беше общински 
съветник, представител на ДПС и председател на управителния съвет на 
футболен клуб „Спартак“. Още тогава беше извършено престъпление. За 
мен, мисля така е. Бях свидетел и пак ви казвам – час по-скоро вземете 
мерки, защото настроението на хората хилядите спартаклии вече премина 
границите. Мълчанието свърши, аз ви казах и предния път. Хората са 
разтревожени. Днеска 15 човека са заминали от отбора. Един път преди 
това футболен клуб „Спартак“ фалира. Г-н Тодоров е тука, г-н Къчев също, 
г-н Станев знае, с 8 млн. фалираха умишлено клуба. Тръгнахме от нула, 
пак сме на нула и съществува някакъв спортен комплекс, който държи 
собствеността. Ами ако този Господ не беше дал „Спартак – Варна“ да го 
има, тез хора щяха ли да се облажат с тези земи? Туй искам всичко да се 
провери. Казвам ви застават много хора, утре ще ви донеса подписката, ако 
искате 10 – 20 хил. човека ще се разпишат … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. Г-н Петров, може ли нещо да ви предложа? 
 
Иван ПЕТРОВ 
Да, кажете. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Това, което го казахте всичко, заедно с подписката – направете едно 

предложение до общинския съвет да се разгледа. 
 
 



Иван ПЕТРОВ 
Да, благодаря Ви много. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря.  
 
Иван ПЕТРОВ 
Но пак ви казах – това, което сега се предлага тука е някаква, 

някакъв, на футболен жаргон е пиниз, да скрият пред обществеността. 
Няма да мини номера, казвам. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Владимир Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря на г-н Петров за изказването, което направи. Искам да 

обърна внимание, че би следвало когато някой каже, това като забележка 
към Вас г-н Петров, че представлява хиляди хора или представлява 20 
организации – нека да остави пълномощното на бюрото на председателя на 
общинския съвет. Не че той няма право да се изкаже като гражданин, но 
нека да не се злоупотребява с цифрата „представлявам“. Има хора, които 
тука казват нали че представляват 20 организации … 

 
Иван ПЕТРОВ 
………… /н.р./ 
 
Снежана ДОНЕВА 
За това предложих … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да.  
 
Снежана ДОНЕВА 
За това предложих и подписката … 
 
Владимир ТОНЕВ 
… аз знам кого представляваш. Но такъв е реда и така би трябвало да 

бъде. Благодаря. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Станев. … Благодаря Ви. Не влизайте в диалог, моля 

ви. 
 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, две разяснение само. Запалянковците сме 

емоционални, значи ние стигаме до кавга, до бой, и на стадиона и извън 
него, така че това не е нещо ново. Но тука в това предложение, което е 
заедно със следващото предложение има три елемента. Първо 
освобождаваме членове на съвета на директорите наши представители 
поради това, че не можаха … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Петров, моля Ви за тишина. Слушахме Ви преди малко. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ванко, Ванко, слушай. Аз те изслушах внимателно нали. И теб те 

боли и мен ме боли. Значи целта на занятието, което е с тия решения е да 
се въведе футболния клуб и да се вземат решения, с които собствеността 
която футболния клуб иска в момента от управителния съвет, да управлява 
за да може някой да му помага – да бъде прехвърлена във футболния клуб. 
Безвъзмездно и безсрочно. Това са следващите предложения. А шефа на 
футболния клуб Фажев и Краси Зафиров влизат в спортния комплекс. И 
тогава … Ванко, чуй ме. И тогава може да се прави вътрешна ревизия и 
външна ревизия. Иначе има ревизии от ДАНС, ревизии от Сметна палата, 
ревизии от туй. Знам, че те боли и заради това викаш. Но в момента 
нямаме файда. Така че колеги аз ви призовавам заедно с другите решения 
да дадем на футболния клуб де факто да предложим на спортния комплекс 
да даде стадиона и залата, което г-н Стилиянов обеща пред кмета, преди 
шест месеца. Да дадем и спортния комплекс „Локомотив“, което също го 
обещаха преди два - три месеца, затова внасяме решение за предложение 
на общото събрание и предложение за решение. И в края на краищата 
двамата човека, които са пряко заинтересовани, едни от най-изявените 
спортисти в историята на „Спартак“ – вратар номер едно Краси Зафиров, 
единствения вратар на „Спартак“; Антон Фажев – да влязат в 
управлението, за да може да се спрат спекулациите. Това е така, това е 
така, това е иначе. Директно хората. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Ако обичате запазете тишина.  
 
Янко СТАНЕВ 
И другото, което е – един път ще го кажа за винаги. Три проверки 

имаше на спортен комплекс, не смесвайте две неща – едното е 
нежеланието на акционера в спортния комплекс да подпомага футболния 
клуб, с което и аз не съм съгласен, и аз смятам че е грешка, със законовите 



процедури по търговския закон и по другите текстове в ЗМСМА и т.н. Не 
бива да се смесват. Благодаря за вниманието. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря и аз.       
    
Иван ПЕТРОВ 
Само реплика. Г-н Станев, Вие сега накрая пак го потвърждавате – 

може ли да притежаваш цялата собственост на клуба и да не издържаш 
клуба? Тоз филм го няма никъде в света, само във Варна го има.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря, г-н Петров. Документите, които ми дадохте с подписката, 

входирайте всичко в деловодството. .. Да, видях. .. Входирайте го в 
деловодството до общинския съвет и ще се разгледа. Благодаря.  

По така прочетеното минаваме към гласуване. .. Е ми не вдигнахте 
ръка. В режим на гласуване сме в момента. … В режим на гласуване сме, 
след това ви казах. … Още две има, защото са отделни, затова. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1538-8. 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. № ОС14000688ВН/22.05.2014 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 Общо събрание на 
акционерите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се 
проведе на 23.06.2014 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: Доклад за дейността на 
дружеството за 2013 г. и вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 
управление на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството 
през 2013 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за действията им по управление на дружеството през 2013 г.” 
– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 



ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния 
финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2013 
г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
годишния финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на 
дружеството за 2013 г.”  - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на финансовия 
резултат на дружеството за 2013 г. и вземане решение за покриване 
загубата на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите приема предложения от Съвета на директорите вариант 
загубата на дружеството за 2013 г. да се отнесе счетоводно в загуби от 
минали години.” - 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: Избор на одитор-дипломиран 
експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов 
отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите избира предложения одитор-дипломиран експерт-
счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на 
дружеството за 2014 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

1538-8-1. 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 сведение. 

1538-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие и упълномощава представителят на община Варна 
Валентин Петров Станев при участието си в Общото събрание на 
акционерите на Спортен комплекс „Спартак” АД, да внесе проект на 
предложение за вземане на следното решение:  

- освобождаване на Илияна Русанова Кръстева, като втори 
изпълнителен директор  и член на Съвета на директорите; 

- освобождаване на Гошо Дичев Танчев, като член на Съвета на 
директорите; 

- избор на Антон Аладаров Фажев, като втори изпълнителен 
директор с равни права и задължения с избрания;  

- избор на Красимир Димитров Зафиров, като член на Съвета на 
директорите. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 



Г-н Петров много Ви моля, тишина в залата. .. Г-н Пламен Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Начков, ние гласувахме .. По тази точка ли ще се изказвате? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Отрицателен вот. 
 
Снежана ДОНЕВА 
А, отрицателен вот, извинявам се. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Защо гласувах „против“, макар че не всички решения са 

противоречащи. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ама тука дава, че не сте гласували. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ако не се е изписало, аз бях „против“. И вдигнах предварително 

ръка. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. Аз видях, че вдигнахте ръка. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ако не - запишете ме, че съм „против“, нали има и други такива 

колеги. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, Пламен Начков „против“ за протокола. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да. Не беше изяснено от къде идва разминаването във 

възможностите на спортния комплекс да инвестира във футболния клуб. 
Едното е търговско дружество, футболен клуб „Спартак“ е регистриран 
като по закона за лицата с нестопанска цел. Така. Това са две юридически 
лица. Идеята, когато се създаваше спортния комплекс беше, понеже аз 
тогава бях председател на комисията, с която ние апортирахме доста имоти 
и след това Иван Славков почна и нямаше възможност по други причини 



да довърши реконструкцията на стадиона. Но футболния клуб, който би 
следвало да има спонсори, защото този клуб не може да се издържа по 
друг начин, с излишни намеси на кмета само и само да го има имаше 
възможност да завърши това първенство. Но той няма възможност дори и с 
тези решения да участва в новото първенство, защото издръжката на един 
такъв колективен спорт е минимум 600 до 800 хил. лв. Знаете на времето 
Варчев, когато правихме разговорите при кмета за задържането на 
баскетбола във Варна, човека дойде и седна с план – сметката на отбора. И 
ставаше въпрос тогава за едни 250 хил. лв., но се взе друго решение и се 
намери държавна помощ. Чрез държавното предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“. Затова дори и с добрите намерения на Янко Станев, 
който декларира тука, аз не виждам начина по който ще се задължи 
търговското дружество да инвестира във футболния клуб. Те могат да му 
предоставят терените ама с косите ли ще ходят да го косят? Кой ще 
поддържа? Това може ли да подам нещо безвъзмездно на някой и да не се 
грижа за него? Значи аз … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Има те ли някакво предложение?  
 
Пламен НАЧКОВ 
Това са половинчати мерки, те не водят до решение на проблема. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, разбрах Ви. Имате ли някакво конкретно предложение? .. Янко 

Станев. … Г-н Начков, конкретно предложение имате ли по казуса? .. Той 
си говори. 

 
Янко СТАНЕВ 
Процедурно само ще кажа. Ако продължавате да говорите ще си 

отворя устата и ще кажа, че само говорите и само мърморите, но когато 
стане въпрос да се вадят пари и да се дават пари за „Спартак“ – всеки сезон 
в началото знам поименно хората, които помагат и хората, които не 
помагат. Това са четири – пет човека във Варна. И предния път ние ги 
гласувахме общинския съвет 200 хил. лв., гласувахме решения които не са 
изпълнени, сменяме хората в борда сега. Слагаме други да изпълнят тези 
решение, гласуваме ги втори път и толкова. Неграмотници и … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Петров, моля Ви без подвиквания. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
… липси на предложения за решения, няма. И да кажа нещо още. 

Същите – същите тез хора дет мърморят сега за „Спартак“ спомняте ли си 
че станаха и казаха „ние сме против това да се дадат 200 хил. лв. на 
„Спартак“ от общинския съвет“. Помните ли? И да ви кажа ли защо? 
Защото не ги даваме на тях.  

 
Иван ПЕТРОВ 
Не, вие ги вземате от хората – не ги давате от джобовете си.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Много ви моля. 
 
Янко СТАНЕВ 
И в края на краищата, ако вие имате частна школа и някой ви я взел 

и сега нямате частна школа по футбол, и смятате на гърба на това 
твърдение да правете неща, по-добре да се обединим и да видим. Това 
нещо го иска футболния клуб, аз и г-н Мутафов смятаме че е проблем. И 
самата работа по имотите и другите неща. Но това е решение, което се 
предлага от футболните хора, а не от мен. И не от някой. И г-н Начков, 
когато предлагаш такова нещо тука, като таи пледоариика преди малко, 
предложи, кажи какво искаш – искаш да развалим спортния комплекс; 
искаш … Ми не може бе. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина в залата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ако можеше щях да съм го предложил отдавна бе. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Айде стига вече. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не може да предлагате неща, за които знаете само да си чешете 

езиците, а тука други хора да помагат … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Станев, благодаря Ви. Вече минутите минаха много от …  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо председател, бих искал … 
 



Снежана ДОНЕВА 
Много ви моля … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… прекратяване на … 
 
Снежана ДОНЕВА 
… не съм ви дала думата и да ръкомахате и да крещите от място. 

Много моля за ред в залата. .. Много моля за ред в злата. Казах ви какъв е 
начина …  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В този смисъл предлагам обедна почивка. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не чух. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам от името на групата на ГЕРБ обедна почивка.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Имаме само две решения на „Култура“ … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ок, значи след като минат тези две точки. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре. .. Преминаваме към следваща точка. 
 
1539-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна изменя свое решение № 1071-11/22/06.08.2013 г., както 
следва: 

Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава 
представителят на община Варна Валентин Петров Станев при участието 
си в Общото събрание на акционерите на Спортен комплекс „Спартак” 
АД да внесе проект на предложение за вземане на следното решение:  

- Спортен комплекс „Спартак” АД да сключи договор за 
безвъзмездно и безсрочно ползване на спортната му база и спортните 
съоръжения от ФК „Спартак - 1918”. 

1539-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да прекрати договор 
сключен между СК „Локомотив“ и СК „Спартак“ и да сключи нов договор 



с ФК „Спартак - 1918” за ползване на спортната база и спортните 
съоръжения на стадион „Локомотив“ от ФК „Спартак - 1918”. 

 
Мнения и съображения? Няма. .. Има ли? Момент, извинявам се. 

Проф. Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз не мога да разбера как може ние да задължим нашия 

представител да накара търговското дружество, което мажоритарен дял да 
предостави на спортния клуб стадиона. Кажете как става това нещо? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Ние не го задължаваме, а му казвам да предложи. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ами туй значи е безсмислено. Вие разбирате ли? Аз имам 

собственост и той ми казва ама дай я на клуб „Спартак“. Дайте все пак, 
като предлагаме някакви решения те да имат някакво значение. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, кажете Вие какво предлагате. Само излизате без да 

предлагате нищо. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама вижте, говорим един час и излизаме с предложение за решение, 

което … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Именно, че говорим един час, а вие не предлагате нищо. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
… няма да стане. Разбирате ли за какво става въпрос? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Гласуване. .. Много големи упражнения днеска. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 3; въздържали се – 9; 

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

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 

община Варна, да участва в Общото събрание на акционерите на „Овергаз 
Изток“ АД, насрочено на 18.06.2014 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам.-председател на ОбС 

 
Снежана ДОНЕВА 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1540-9. 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 
покана с № РД14011867ВН/20.05.2014 г. от Изпълнителния директор на  
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинския съветник Петър 
Николаев Липчев, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, което ще се проведе на 18.06.2014 г. от 15:00 часа 
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишен доклад за дейността 
на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите одобрява доклада Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2013 г.” -  Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишен финансов отчет на 
дружеството за 2013 г. Приемане на решение за разпределение на 
финансов резултат от дейността на дружеството през 2013 г. Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г. и предложението за 
разпределение на реализираната печалба.” - 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: Доклад на регистрирания 
одитор на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството 
за 2013 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 



ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на Одитния комитет. 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на 
Одитния комитет.” - 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: Освобождаване от отговорност 
на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 
2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от 
отговорност за дейността им до 31 декември 2013 г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за 
проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
предложението на Одитния комитет на дружеството за избор на 
регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 
2015 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на Одитен комитет на 
дружеството за 2015 г. и утвърждаване на бюджета му. Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния 
комитет и определя размера на възнаграждението им.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на бюджета на 
Съвета на директорите за 2014 г. и 2015 г. Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета на директорите за 
2014 г. и 2015 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Други” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1540-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, представителят на акционера 
община Варна общинския съветник Петър Николаев Липчев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 



Колеги, имаме само една точка … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли г-жо председател? 
 
Снежана ДОНЕВА 
… „Култура и духовно развитие“, предлагам да я свършим … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В този смисъл си оттеглям предложението за обедна почивка.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Прочетох Ви мислете. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много благодаря, че ми прочетохте мислите. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля. Следваща точка. 

  



X. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – отпускане на финансови средства на „Лорка“ ЕООД – Варна 

за реализиране на проект 3D Варна – Европейска столица на културата 
2019 г. 

(2) – отпускане на финансови средства на „Протема“ ООД - Варна 
за реализиране на проект „Карнавал на мечтите“ Варна – Европейска 
столица на културата 2019. 

(3) – отпускане на финансови средства на „Сънрайз мюзик“ ООД - 
Варна за реализиране на проект „Моята сцена – Варна търси своите 
таланти“, Варна – Европейска столица на културата. 

(4) – отпускане на финансови средства на хора на варненските 
учители „Арс музика“ за участието им в 12-тия международен хоров 
конкурс „Антонио Вивалди“. 

(5) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
кв. „Аспарухово“.  

(6) – отпускане на финансови средства  за провеждане на празника на 
кв. „Галата” – район „Аспарухово”. 

(7) – поправка на очевидна фактическа грешка в т. 17 приложение 
към решение № 1272-11/26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(8) – принципно съгласие за учредяване на културна фондация 
„Варна 2019“. 

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

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. Колеги, проекти за решение на Тридесет и второто 

заседание от ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна. 
Първо предложение: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 7 
000 лв. на „Лорка“ ЕООД Варна за реализиране на проект 3D Варна – 
Европейска столица на културата 2019 г. 

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. Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Бихте ли казали колко средства са изразходвани във връзка с 

кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата до сега? 
 
Даниела ДИМОВА 
Това мисля, че е работа на директора на дирекцията, който не го 

виждам в момента тук. 
 
Иван ЛУКОВ 
Въпроса Ви към кого е зададен? .. Към кого е зададен въпроса Ви? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вие сте председател на комисията. 
 
Даниела ДИМОВА 
Да, да. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Значи Вие, ако не знаете бюджета и изпълнението му, сама трябва да 

си отговорите кой трябва да отговори.  
 
Даниела ДИМОВА 
Не, аз не съм казала, че не знам. Аз само казах, че това обикновено 

на кого е работа и за информация на последните две заседания на 
комисията по култура, това много обстойно беше обсъждано. Имате двама 
представители от политическата партия, г-н Януарий Вичев и г-жа 
Светлана Такева, и протоколите са вече на таблетите … 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Питах Ви за едно число. Значи не го знаете. Не знаете сумата. 
 
Даниела ДИМОВА 
Не, знам го числото, моля Ви се, нали го гласувахме. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Кажете го, ако обичате. 
 
Даниела ДИМОВА 
Ами 500 хил. лв. е сумата, като 200 хил. лв. от тях са по едно перо, 

другите средства са по друго перо, има разпределение, поискахме отчет, 



установихме, че има остатък от някакви средства и с оглед на това, че края 
на август чакаме международното жури да дойде във Варна, което 
означава, че средствата сега е момента да се разходват по подходящи 
събития, експедитивно действахме с комисията. Това е отговора към Вас.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз Ви питах, аз Ви питах не кога са планирани … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, г-н Джагаров …  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
… а колко се изразходени до сега.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров имахте въпрос, зададохте го, много Ви благодаря. Г-н 

Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Във връзка с питането на г-н Джагаров, искам да кажа, че всеки един 

съветник има еднакъв и равен достъп до материали, както на 
администрацията, така и на съвета. Така че не считам за коректно да 
поставяте въпроси на председателя, не сме на изпит колега.  

 
Иван ЛУКОВ 
Нищо не е станало. Г-н Джагаров успокойте се, г-н Джагаров, много 

Ви моля успокойте се. Нищо лошо не е станало. Г-н Тонев, заповядайте.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, може ли за момент? Имам предложение, точка от едно до 

шест, понеже са на едни и същи основания, а именно чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА, да бъдат прочетени и гласувани анблок. .. Г-н председателю, 
предложение за анблок на точка от едно до шест, поради еднакви 
основания.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да, разбрах. Благодаря Ви. Постъпило е предложение за гласуване 

анблок на точките. В режим на гласуване колеги. Точки от едно до шест, в 
комисията по „Култура“, гласуваме анблок. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 



Иван ЛУКОВ 
Можете да изчетете предложение до края.  
 
Даниела ДИМОВА 
Продължавам с изчитането на второто предложение, на втора точка. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1541-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 7 000 лв. на „Лорка“ ЕООД Варна за реализиране на проект 3D 
Варна – Европейска столица на културата 2019 г. 

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. 

 
 
 
1542-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 7 000 лв. на „Протема“ ООД Варна за реализиране на проект 
„Карнавал на мечтите“ Варна – Европейска столица на културата 2019 г. 

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. 

 
 
 
 
1543-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 15 000 лв. на „Сънрайз мюзик“ ООД Варна за реализиране на 
проект „Моята сцена – Варна търси своите таланти“, Варна – Европейска 
столица на културата 2019 г.   

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. 

 
 



1544-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на  2 000 лв. на хора на варненските учители „Арс музика“ за 
участието им в 12-тия международен хоров конкурс „Антонио Вивалди“, 
който ще се проведе от 26.06.2014 г. до 29.06.2014 г. в град Карпенизи 
/централна Гърция/. 

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. 

 
 
 
 
 
1545-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на  5 000 лв.  на НЧ „Просвета 1927“ - Варна за провеждане на 
празника на кв. „Аспарухово“ - „Аспарухово пее и танцува“.  

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – IV „Национални 
и градски празници и чествания“, “Международни и местни културни 
прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. 

 
 
 
 
1546-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 2 000 лв. на НЧ „Васил Левски – Галата 1927” - Варна за 
провеждане на празника на кв. „Галата” –район „Аспарухово”. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – IV „Национални 
и градски празници и чествания“, “Международни и местни културни 
прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Единственото, което искам да добавя е, че във всички тези програми, 

които са за Варна – културна столица, да се има предвид „Свети 
Константин и Елена“ и „Златни Пясъци“, че също са част от гр. Варна. Тъй 



като от там идват основните средства, които финансират програмата 
„Варна – културна столица на Европа“ нека да не забравя ме, че са част от 
район „Приморски“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. 
 
Даниела ДИМОВА 
Веднага мога да Ви кажа, че това можем да го поискаме по единия от 

проектите, който е с цел да разясни и да популяризира идеята, извън 
централната част на Варна в другите останали райони. Виждам, че тук е и 
г-жа Георгиева, директорката на дирекцията е извън Варна днес – Антония 
Йовчева, така че ще го поставим, г-жо Георгиева това условие към район 
„Приморски“ да се прибави към „Свети Константин и Елена“ и „Златни 
Пясъци“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Единия от проектите така е направен да мине във всички райони на 

Варна да търси таланти, така че може да … 
 
Даниела ДИМОВА 
Също и мото, също и мото.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Седмо предложение: 
 
1547-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 

от АПК, във връзка с писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие“ с № КДР14000479ВН-001ВН/04.06.2014 г.,  
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в т. 17 приложение към решение № 1272-11/26/13, 14.12.2013 г. на 
Общински съвет - Варна, както следва: 

- в т. 17 вместо “От о.т. № 549 до о.т. № 359 с наименованието улица 
„Инж. Адолф Жерар….”. 

- да се чете “От о.т. № 549 до о.т. № 359 с наименованието улица 
„Инж. Адолф Герар….”. 

 



Иван ЛУКОВ 
Само за протокола – осова точка.  
 
Даниела ДИМОВА 
Моля? 
 
Иван ЛУКОВ 
Осова точка.  
 
Даниела ДИМОВА 
Осова точка.  Лапсус.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Даниела ДИМОВА 
Така, осма точка е по предложение от кмета, така че не мога да не ви 

я прочета. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Димова в режим на гласуване сме, не влизайте в диалогов 

режим, в момента сме в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Осма точка: 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  по предложение от 

кмета на община Варна с изх. № РД14013663ВН/09.06.2014 г., Общински 
съвет – Варна декларира готовността си, в случай че град Варна бъде 
удостоен с титлата Европейска столица на културата 2019, през 2015 г. да 
учреди фондация “Варна 2019“, като структура за управление на проекта. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Не случайно колегата подхвърли, че е по-добре да се оттегли без 

дискусия, не че с нещо нарушаваме мнението и становището на кмета по 
това предложение, но самия начин на изписване, не знам кой му го е 
подготвил това решение, но не можеш да поставяш под едно условие, ако 
стана столица на културата, пък имам готовност да направя еди какво си. 



Това са намерения. Никой няма, нито общинския съвет или някакъв друг 
орган да го спре, да ограничи община Варна с цел постигането на някаква 
цел. За това аз ви предлагам нека, ние не сме Общински съвет на, да не 
казвам, да не обидя някой друг Общински съвет, все пак сме Общински 
съвет на третия град. 

 
Даниела ДИМОВА 
Втория. 
 
Иван ЛУКОВ 
Втория. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Втория. Извинявам се, ако съм сбъркал градацията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ние се развиваме доста бързо, вече сме втория град. 
 
Даниела ДИМОВА 
Искам да ви кажа, че това е второ предложение, което комисията 

изиска. Имаше преди две седмици едно първо, което не ви го представихме 
на вниманието, сега второто го представяме. .. Има председател, тука се 
вдигна ръка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ако има предложение, което да го оттеглим с най-голямо 

удоволствие ще го подложа на гласуване. Ама сега така аз как да взема 
решение, колеги. Имаше заявка за изказване от г-н Тодоров и от Марица 
Гърдева после. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател, уважаема г-жо председателстваща, 

уважаеми колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Запазете тишина колеги, ако обичате. Предложението, има заявка за 

изказване от г-н Тодоров, след което от Марица Гърдева. 
 
Миглен ТОДРОВ 
Отново благодаря, г-н председател. В група „Граждански експертен 

център“ възникна едно недоумение, защо в текста на предложението е 
изписано – учредяване на фондация в приложения документ, който за 
съжаление в момента не е в представения лист на ПК „Култура и духовно 



развитие“ и който може би е част от проекта за кандидатстване е записано, 
че ще се учреди търговско дружество. Съответно е приложена и структура 
с всичките органи на управление, изпълнителни директори и други такива, 
а в текста на решението, предложението извинявайте за решение, пише 
фондация. Моля да отговорите на това противоречие в документа. 

 
Даниела ДИМОВА 
Да. Има представител на администрацията, когато й дойде реда ще й 

даде председателя думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, предстои подаването на … 
 
Иван ЛУКОВ„ 
Само извинявайте за момент. Това предложение е пуснато по 

имейлите, в таблетите е качено, всички предложения са качени в имейлите 
и по таблетите, така че всеки един съветник, който си отвори пощата може 
да го види. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, предстои подаването на втората апликационна форма за 

„Варна - кандидат за европейска културна столица“, т.е. това намерение, 
което ще изрази общинския съвет в момента е подкрепа на разписването на 
тази апликационна форма, която подаваме. Никой не ни кара в момента да 
учредяваме фондация, но ние трябва да потвърдим, че станем ли 
европейска културна столица ще я създадем, защото ако ние не подкрепим 
по този начин кандидатурата, то е безсмислено въобще да подаваме 
втората апликационна форма. Така че помислете в този ред на мисли, а 
това е изразяване на намерение от наша страна. .. Не е нещо което да ни 
кара в момента да го учредяваме на бърза ръка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чух, че г-жа Донева каза, че не е юридическо издържано, считам че е 

юридически издържано, няма пречка Общински съвет да дава 
предварително съгласие. Знаете много добре, вземали сме една камара 
решения, предварително съгласие за кредитиране и т.н. Това е 



предварително съгласие, колеги и няма нищо лошо, нито странно, нито 
още по-малко … 

 
Даниела ДИМОВА 
Разбира се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Колеги, много Ви моля не влизайте в диалогов режим. .. Така. 

Г-н Андрей Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз считам, че преди да преминем към гласуване на едно такова 

предложение … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начко, много Ви моля. Заповядайте ще Ви дам думата. … Г-н 

Начков, много Ви моля. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Считам, че това което каза колегата Миглен Тодоров е абсолютно 

вярно и трябва предварително преди да пристъпим към гласуване на 
такова решение общинската администрация да се аргументира с това 
разногласие ли, как да го нарека. Не може в единия случай да става въпрос 
за фондация, а в другия случай да става въпрос за нещо съвсем различно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, тя е тука. Г-н Станев. .. Да, ще я изслушаме разбира се, просто 

колегите искат да вземат думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Имам конкретно предложение, към текста където пише „по 

предложение на кмета на община Варна във връзка с попълването на 
апликационната форма за втория етап по евро-проект „Варна - кандидат за 
европейска столица“ и нататъка. Ай стига, стана ми ясно за какво става 
въпрос и аз в началото бях против, въобще всички европейски тактики на 
европейската комисия, документите са такива, искат предварително 
съгласие по всички параметри. Сега не знам … /н.р./ фондация или 
дружество трябва, сигурно във формата го пише точно какво трябва да 
бъде. Да стане някой да ни каже апликационната форма фондация ли иска 
или търговско дружество, щом го иска фондация, кмета го е написал, така 
предлагам. Аз не знам, гледам, чета – там пише фондация. .. 
Предложението ми г-н председател е такова. 

 



Иван ЛУКОВ 
Десислава Георгиева от дирекцията е тука. Добре, момент, г-н 

Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, искам точно да бъде потвърдено 

изискване ли е това в апликационната форма? Да или не. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Георгиева. 
 
Десислава ГЕОРГИЕВА 
Искам да ви кажа, че това което е приложено към предложението от 

името на кмета, да - изисква се, има специални въпроси, на които трябва да 
отговорим като град кандидат е свързано с това, каква ще бъде 
структурата, която ще управлява проекта, ако титлата бъде дадена на 
съответния град, в случая на Варна. Дай боже да спечелим. Ако си 
спомняте сър Робъртс беше при вас преди около месец и половина мисля и 
на дълго и на широко ви обясни за какво става дума и ви призова да 
подкрепите, имаше аплодисменти и всички единодушно разбрахте за какво 
става дума. В следствие на тази негова визита, на представянето му пред 
вас изработихме това предложение и ви уверявам, че принципното 
решение е необходимо за да покажем и на другите три града, които 
участват в състезанието, и на журито, че варненските политици, всички 
заедно подкрепят кандидатурата ни за европейска столица на културата. А 
пък самата фондация или търговско дружество, или друг вид структура вие 
ще вземете решение какво да бъде, след като ние спечелим титлата. 
Разминаването не е всъщност разминаване, на първия етап не бяхме 
длъжни да го конкретизираме, тогава нашия експерт международен каза, 
нека да бъде търговско дружество, защото това позволява по-голяма 
гъвкавост и т.н. Проучихме практиките какви са в други, в едни градове са 
търговски дружества, в други са фондации, в трети има други структури, 
това вече ще бъде въпрос на голям дебат, на обсъждане, на конкурсно 
начало, на юридическа експертиза, какво да бъде. Но не днес. Необходимо 
е принципното ви решение и подкрепа, че ще бъде създадена 
допълнителна външна структура, която ще управлява проекта, това е по 
задължение. Благодаря. 

 
Даниела ДИМОВА 
Сега трябва да прекроим съвсем предложението на кмета … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начко искаше думата и после г-н Тодоров. 



Даниела ДИМОВА 
Да, с допълнението, че ни служи за попълнението на апликационната 

форма е достатъчно. 
 
Пламен НАЧКОВ 
На база това, което служителката от администрацията каза, ако 

правилно съм я разбрал. Предлагам да се коригира текста – да се учреди 
фондация или търговско дружество, като структура за управление на 
проекта. Защото това е ангажимента, нали правилно, че име да й сложим, 
че да бъде да го заковем фондация. Може би ще обедини усилията на 
съвета да се представим и най-вече гласуването да има нужния ефект. 

 
Даниела ДИМОВА 
Да, да. Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря, г-н председател. Всъщност това беше идеята на група 

„Граждански експертен център“ да обърнем внимание и да не стане така, 
че те на следваща сесия или на по следваща, поради това че сме казали 
само фондация да се наложи изменение, допълване и взимане на ново 
решение. Разбирам, че в момента не е избрана, защото записал в 
предложението си кмета фондация, но нито има мотивировка за това, защо 
ще е фондация. Ок, в различните градове е различна формата, но те все пак 
са мотивирани от нещо да бъде в този вид, точната форма, която са 
избрали те. Ние в момента не виждаме примерно защо трябва да е 
търговско дружество, защо трябва да е фондация или какво друго трябва 
да бъде, защо да не бъде някакъв друг вид сдружение с нестопанска цел, 
защото има още един вид такова. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
По-скоро да го формулираме не фондация или търговско дружество, 

а външна структура за управление на проекта. 
 
Даниела ДИМОВА 
Да учреди съответна структура. Добре, вижте сега – аз си позволих 

да запиша някой от препоръките, как би изглеждало едно, един проект за 
решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  по предложение от 
кмета на община Варна с изх. № РД14013663ВН/09.06.2014 г., и във връзка 
с попълване на втора апликационна форма за кандидатурата на Варна, 



Общински съвет – Варна декларира готовността си, в случай че град Варна 
бъде удостоен с титлата „Европейска столица на културата 2019“, през 
2015 г. да учреди съответно структура, външна структура за управление на 
проекта. Да учреди външна структура за управление на проекта. .. Да, 
„Варна 2019“ да бъде структура, това трябва да е името на структура.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Г-н Тодоров. 
 
Миглен ТОДРОВ 
Г-жо Димова, аз се надявам, че Вие много добре знаете какъв трябва 

да бъде този изискуем документ или това изискуемо решение. Надявам се 
формата, която в момента, т.е. начина по който изменихте решението да не 
изиграе лоша шега в участието по нататъка. Благодаря. 

 
Даниела ДИМОВА 
Няма да изиграе лоша шега. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Георгиева би трябвало … 
 
Даниела ДИМОВА 
Декларацията на съвета и нашата обединеност около това, че бихме 

подкрепили през 2015 г. да се учреди такава структура е достатъчно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Други мнения и съображения, колеги. Няма. 
 
Даниела ДИМОВА 
Значи гласуваме последно изчетеното. 
 
Иван ЛУКОВ 
Гласуваме последния вариант, който беше изчетен от г-жа Димова. В 

режим на гласуване. 
За протокола, г-н Станев гласува с удоволствие. 
 
1548-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14013663ВН/09.06.2014 г., и във връзка с попълване на втората 
апликационна форма за кандидатурата на Варна за Европейска столица на 
културата, Общински съвет – Варна декларира готовността си, в случай че 
град Варна бъде удостоен с титлата Европейска столица на културата 2019, 



през 2015 г. да учреди външна структура за управление на проекта - 
“Варна 2019“. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 4; 

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

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Преименуване на местности на територията на 

община Варна. 

Иван ЛУКОВ 
Знаете става въпрос за преименуването на местностите на 

територията на община Варна. Г-н Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Искам да се присъединя към предложението на г-н Костадинов, че 

като съвносител на това предложение все пак предлагам, защото има 
сериозен обществен резонанс, имаше работна група, която излезе с 
конкретно решение. Обществеността така и не беше запозната с крайното 
решение на тази комисия, затова предлагам да отложим решението по този 
повдигнат въпрос за следващата сесия, като обществеността на Варна 
може да се запознае с решението конкретно на работната комисия, която 
беше създадена, работната група, която беше създадена и излезе с крайно 
решение и ако има допълнителни препоръки да може да бъде отразено в 
новото решение, което ще бъде на вниманието и нови предложения за 
имена на географски местности, съответно за да бъде едно крайно, взето с 
консенсус решение на Общински съвет – Варна. За мен това е важно, 
защото имаше много митология, че ще се наложи смяна на адресни карти и 
т.н. Мисля, че това трябва да се изчисти, което не е вярно – да. За 
обществеността на Варна го казвам, нека да се качи на сайта решението на 
работната група, като конкретно предложение и за следващата сесия да 
бъде гласувано от Общинския съвет – Варна с крайно консенсусно 
решение. Благодаря за вниманието. Това е моето конкретно предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, други предложения. Няма. Колеги, постъпило е 

предложение за оттегляне на тази точка за следващата сесия, като 
решението на работната група през това време да бъде качено на сайта, за 
да се запознаят гражданите на Варна с предложението на работната група. 
В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
И последна точка дванадесета.   



XII. 
 

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

към Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Иван Луков – председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момента в канцеларията на Общински съвет – Варна не са 

постъпили писмено предложения за промяна в състава на временните и 
постоянни комисии към Общински съвет – Варна. Имате ли на самата 
сесия предложения за промяна в състава на тези комисии. Г-жа Крайчева. 

 
Галина КРАЙЧЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам желание да бъда 

освободена от ПК „Собственост и стопанство“ и от временните комисии и 
да взема участие в ПК „Транспорт“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други? Няма. Колеги, изчитам решението, проекта за решение: 
 
1549-11. 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”, Вр.К “Структури и общинска 
администрация”, Вр.К “Изработване проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаймодеиствието му с общинската администрация”, Вр.К “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” и Вр.К “Борба с корупцията и 
корупционните практики”, общинският съветник Галина Димитрова 
Крайчева - Иванова. 

1549-11-1. 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  Галина Димитрова 
Крайчева – Иванова да бъде член на ПК „Транспорт”. 

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
Анула Рашкова – „за“. 
 



Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Поради изчерпване на дневния ред закривам Тридесет и второто 

заседание на Общински съвет – Варна. 
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