
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 34 
 
Тридесет и четвъртото на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 21.07.2014 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 18:00 ч.
  

Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Добромир ДЖИКОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Миглен ТОДОРОВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Таня ПАРУШЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, имаме кворум, така че откривам Тридесет и 

четвъртото заседание на Общински съвет – Варна.  
В самото начало на заседанието ми позволете едно кратко 

съобщение – получен е в „Канцелария на Общински съвет“ чек на 
стойност 3 000 евро от „Хипо НОЕ груп банк“, която дарява тези средства 
за наводнението в Аспарухово.  

Започнахме заседанието, ще ви помоля за ред в залата.  
В „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили заявления от г-н 

Петър Липчев – болен, представил е болничен, ще отсъства от днешното 
заседание; от Лидия Петкова, която е в командировка и от г-н Миглен 
Тодоров, също е в командировка. Така че имаме трима официално 
отсъстващи от днешното заседание. Току що научавам, че и г-н Джиков е в 
болница. Значи четири човека. 

Колеги, пристъпваме към приемане на предложения проект за дневен 
ред. До този момент в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили 
следните предложения - към точка втора от предложения проект за дневен 
ред, а именно в комисията по „Култура и духовно развитие“ да влязат три 
нови подточки, а именно: приемане на докладите за осъществените 
читалищни дейности и разходваните от бюджета средства за 2013 г. и 
Програма за читалищните дейности през 2014 г.; отпускане на финансови 
средства за провеждане на празника на район „Одесос“ и отпускане на 
финансови средства на балет „Мелади“ за участието им в европейско 
първенство в Нови Сад, Сърбия.  



Към точка пета от дневния ред, подточка девет да влезе в дневния 
ред, а именно едно предложение от кмета на община Варна, г-н Портних, 
общинското предприятие „Спорт – Варна“ да бъде допълнено Приложение 
№ 20, да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства.  

Към проекта за дневен ред е постъпило и предложение, като точка 
девет да бъде включено в проекта за дневен ред предложение от г-н 
Бойновски, от председател на комисията по Приватизация и 
следприватизационен контрол, като в тази точка девет да отпадне 
последната подточка, а именно избор на заместник - председател на 
комисията по Приватизация и следприватизационен контрол. Ще бъде 
гласувано и това, ако бъде приета.  

Други предложения за включване в дневния ред? Г-н Станев, 
заповядайте. 

 
Валентин СТАНЕВ 
Колеги, всички познаваме известния варненски футболист Живко 

Господинов, във връзка с тежкото му здравословно състояние и 
необходимостта от финансови средства за неговото лечение, предлагам да 
вземем едно решение с което да помогнем за неговото лечение в един 
размер от 5 хил. лв., с което наистина да помогнем по някакъв начин за 
лечението му. Предложението ми е към тока три. 

 
Иван ЛУКОВ 
Към точка три, подточка две. 
 
Валентин СТАНЕВ 
„Здравеопазване“, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, работната група, която беше създадена с 

решение на общинския съвет миналия път изготви своя доклад. Ние сме го 
внесли във Вашето деловодство, като завършен вариант и съответно с 
предложението да бъде докладван пред сесията на общинския съвет, като 
отделна точка. Просто не го изчетохте, може би сте го пропуснали. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение, освен ако направите предложение да 

влезе в дневния ред, защото решението което сме взели на предната сесия 
– да, защото в самото решение пише, че трябва да бъде публикуван, а не 



разгледан. Затова, ако правите предложение .. Ок. Като т. 15 Ви предлагам 
да бъде включено в дневния ред. 

Други мнения и предложения? Г-н Къчев.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, както в т. 11 сте цитирали периода за 

отчитане 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. коректно, ще помоля г-н кмета в т. 10 
- разглеждане на отчет на кмета на община Варна за изпълнение на 
решения приети от Общински съвет, само да посочи какъв период от време 
ще коментираме. Няма период от време. Искам да се допълни периода за 
отчета в т. 10. Така изисква коректността, след като има някакъв отчет той 
е за определен период от време. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да влезе някакъв период искате?     
 
Огнян КЪЧЕВ 
Естествено.  
 
Иван ЛУКОВ 
Защото отчета на кмета е разпратен по таблетите и го имат 

абсолютно всички. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Не е коректен начина, по който е описан, затова само .. Не е 

заяждане, просто да се опише периода от дата до дата .. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, не може ли като дойде точката тогава да го предложим и да 

го гласуваме да влезе като решение. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Само допълнение към точката, не че имам нещо против. 

Коректността изисква да се посочи период за всеки отчет. Това беше 
молбата ми. Да се посочи период за отчет. Нищо повече. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря. Корекция на относното да се направи, да се посочи 

период. Други колеги? Г-н Христо Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, искам само едно уточнение – говорим за 

комисията по Приватизация и следприватизационен контрол, входирано е 



от директора на дирекция, просто искам да го изчетете наново -  не можах 
да го чуя. 

 
Иван ЛУКОВ 
То е входирано от председателя на комисията по Приватизация … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Той се явява и директор на, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
.. със заповед на кмета, да.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Само да го изчетете наново, не чух какво е самото предложение. 

Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Предложение от Петко Бойновски, председател на комисия по 

Приватизация и следприватизационен контрол: „Уважаеми г-н 
председател, предлагам да внесете за гласуване на предстоящата сесия на 
Общински съвет – Варна приетите решения от заседание проведено на 
15.07.2014 г. на комисията по Приватизация и следприватизационен 
контрол и по Протокол № 1 относно: 

– приемане на „Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”; 

– приемане на „Годишен план за приватизация за 2014 г.”; 
– приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 

процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2014 г.; 

– откриване на процедури за приватизация на обекти по приходната 
част на Годишния план за приватизация за 2014 г.; 

– приемане на „Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по 
документи и събеседване за избор на независими оценители и 
правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и анализи 
на правното състояние”; 

– следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения; 

– избор на заместник-председател на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол.“ 

Това е дословно изчетено предложението на г-н Бойновски. Има го и 
на таблетите. Моето предложение е последната точка да отпадне, защото 
когато е заседавала комисията не е била в пълен състав, трябва да се 



попълни квотата, която знаете всички че е на квотен принцип тази комисия 
и след което да се избере и заместник – председател.  

Така. Други? Д-р Радев. 
 
Радко РАДЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Радев извинявайте, само един микрофон да Ви дадем, за да може 

да влезе в записа.    
 
Радко РАДЕВ 
Надявам се, че се чува. Казвам се Радко Радев от Дружество на 

инвалидите – Варна, председател и добавям доктор. Доктор казвам, защото 
по-нататък ще стане ясно за какво. Благодарим на комисия „Транспорт“ – 
имаше комисия, тая комисия реши, че трите коли които искаме ще ги има. 
Бяхме решили да има уточняване последно, но ние това уточнение в 
кабинета на председателя на общинския съвет бяхме го направили. Затова 
повече няма нужда какво да коментирам, да обсъждам. Вие трябва да 
решите, ако решите вече да тръгне цялата процедура, защото знаем че тя 
ще бъде много дълга, а зимата идва – има две коли и двете обезателно ще 
се развалят, и оставаме без никакъв транспорт. Другото, което искам да 
кажа – Дружество на инвалидите е към 40 човека, все хора с увреден, 
трайно увреден слух или нечуващи. Тея хора ние направихме каквото 
можем за тях, въпреки че имат регионална организация, имат и съюз, но 
ние започнахме 2000 г., преди четири години, да направим техния език 
национален, т.е. да бъде като българския. Тоя език, защото като стане 
национално признат тоя език ще има много други неща, които ще им 
помогнат. На тия хора направихме така – до комисията, общинския съвет 
прие такава точка, тука да има преводач обезателно, в комисиите също. Но 
сега на тази комисия „Транспорт“ появи се нещо, което мене ме учудва 
много, затова казвам че съм доктор. Искам тази точка да отпадне. 

 
Иван ЛУКОВ 
Коя точка да отпадне? 
 
Радко РАДЕВ 
Комисия „Транспорт“, те искат тази карта да се притежава от всички, 

които са с увреден слух. Тая карта се дава на тия хора, които са трудно 
подвижни. Значи 63 г. ООН го приема туй нещо и има тоя знак, значи 
нещо и за кого важи. Да, ако тия хора наистина имат заболяване освен 
глухотата и имат ограничение на подвижността, обезателно трябва да 



получат. Но много от тях имат само нарушен слух или липсващ слух, те 
могат да се движат … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, г-н Радев. Разбрах Ви много добре, в момента приемаме 

дневния ред на сесия … 
 
Радко РАДЕВ 
Ами именно, аз казвам тази точка да отпадне. 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека, когато дойде тази точка да я разглеждаме ще се вземе .. Ами 

съветниците ще гласуват тогава да отпадне точката, да се приеме или 
какво да се прави по-нататък. 

 
Радко РАДЕВ 
Искам да има време комисията, защото има много точки … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, предлагате … 
 
Радко РАДЕВ 
… 8 човека са гласували на комисия да им дадат – не е правилно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, това е Вашето мнение. Комисията е решила друго, предлагам 

Ви в самото обсъждане на точката в комисията, на сесията извинявайте, да 
се вземе решение да отпадне или да се гласува и да им се дадат такива 
карти на хората, които са със слухови увреждания. … Това е Вашето 
мнение. Така. 

Ако няма други предложения за промени в дневния ред, да 
пристъпим към приемането на дневния ред по реда на постъпването. 

Г-н Къчев имаше предложение да се допълни относното в т. 10 или 
11, която ще стане в зависимост от това какво ще приемем. В отчета на 
кмета да променим относното с период. .. Колеги, имаме 41 таблета които 
са включени, имаме кворум и по таблетите. Който е „за“, в смисъл не. В 
режим на гласуване за промяна на относното по предложение на г-н Къчев 
в отчета на кмета да бъде включен период. Само че уточняващ период 
някакъв? … Г-н Къчев, то го има периода. Има го. От 17.05.2012 г. до 
21.10.2013 г. … Има го, в самото решение го има периода. .. Има го, има 
го. .. Отпада. .. Да, да, отпада. Има го периода, ето го къде е в решението. 
Сега им го показаха. .. Добре.  



Така. Предложението на г-н Костадинов за включване в дневния ред, 
като т. 15 доклада на работната група. В режим на гласуване. Колеги, в 
режим на гласуване, т. 15 – предложението на г-н Костадин Костадинов за 
включване в дневния ред, като т. 15 доклада на работната група.   

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 0; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, вземам думата, тъй като няма логика … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
… в решението на колегите да … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент колега, не съм Ви дал думата. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Е ми дайте ми я, ще чакам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми няма да Ви я дам сега, по-късно ще Ви я дам. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Кога? 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Нека да си приемем дневния ред. Доклада е разпратен по 

таблетите, всички общински съветници са запознати. Варианта оспорвате 
ли гласуването или искате да направите изказване по гласуването. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Изказване ще направя. Аз не мога да оспорвам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми ако имате отрицател вот, тогава може да направите изказване. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
А, значи сега нямам право? Логиката изисква, след като тези същите 

хора Вашите, от мнозинството, гласуваха „за“ създаването на такава 



работна група, сега гласуват „въздържали се“, т.е. са „против“ решението 
на този доклад. 

 
Иван ЛУКОВ 
Никой не е казал, че са „против“ решенията. Така, много ви моля да 

се влизаме повече в диалогови режими. Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Една кратка реплика на г-н Къчев. Значи ние не сме „против“ 

доклада. Има решение на Общински съвет за създаване на групата 
работната, която да изработи доклад, който доклад да бъде представен на 
съветниците и да бъде обявен на съответния сайт. В този смисъл ние 
считаме, че това решение на съвета, с което е създадена групата вече е 
изпълнено. Осъществен е целия фактически състав, поради което 
гласуваме в момента „въздържал се“. Ние всички сме запознати с доклада 
и не сме „против“ него. Искам ясно да посоча. Не искаме да се гледа на 
сесия. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Реплика на г-н Балабанов.  
 
Иван ЛУКОВ 
Няма реплика, приемаме дневния ред. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Извинявайте … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, да си приемем дневния ред. Г-н Костадинов, понеже 

Вие бяхте вносител, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Луков, г-н Луков. Значи Вие давате на г-н Балабанов да прави 

реплика … 
 
Иван ЛУКОВ 
Дадох думата и на г-н Къчев. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
… а не мен не ми давате думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Дадох думата и на г-н Къчев. 



Николай ДЖАГАРОВ 
Какво значи това нещо? Нека да разберат гражданите на Варна какви 

да заключенията. Недейте така. В интернет много малко хора влизат.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ако се огласи на сесия тогава всички ще разберат за какво става 

въпрос. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Джагаров, нека да се изкажа и аз, все пак предложението беше 

мое. Аз няма да търся логика естествено в решението на този или онзи, 
всеки има право да гласува по своя собствена съвест. Идеята беше .. 
Всъщност имаше две идеи в предложението. Първата беше да се запознае 
обществеността, защото сега точно преди две минути журналистите ме 
питаха къде можем да го видим този доклад и т.н. И на второ място, редно 
би било да се каже какво точно препоръчваме ние и какви точно действия 
според нас трябва да се случат от тук насетне, за да не се допускат подобни 
трагедии. Някои от тях, като събарянето на незаконните строежи вече 
започнаха и ние в нашата работна група взехме решение, когато го 
докладваме този доклад да изразим и тъй като очевидно няма да се случи 
на самата сесия, сега ще кажа – изразяваме нашата пълна подкрепа за 
действията на администрацията макар и доста закъснели, но така или 
иначе действия, които са необходими по отношение на премахването на 
незаконните строежи. И другата идея беше всичко това нещо по някакъв 
начин да бъде облечено в една императивна форма в последствие с 
решения съпътстващи и последващи на общинския съвет. Защото иначе 
доклада си е доклад, ние сме си описали всичко вътре, благодаря на 
колегите от всички групи, които бяха в тази група, защото наистина добре 
си свърши работата. Искам да отбележа, че за три седмици направихме 
това, което по принцип по закон имаме до три месеца срок. Всичко това 
беше редно да се каже на сесия пред варненската публична общественост. 
Това беше идеята. След като не се приема, казвам го сега на кратко. Ще ви 
помоля обаче все пак този доклад наистина да бъде качен още днес на 
сайта на община Варна, за да стане публично достояние, тъй като вътре са 
всички сигнали на гражданите, които съответно ние сме препоръчали на 
администрацията. Не само на граждани, там има и на институции. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах.  
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Да може да се вземат действия максимално бързо.  
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно, качен е, пратен е по таблетите. Ще бъде .. Разбрах много 

добре. Така. Преминаваме към следваща … Не, не, не. Разбрахме се. ... 
Разбрахме много добре идеята. Благодаря ви много. 

Преминаваме към следващо предложение за попълване на дневния 
ред, а именно точка три – подточка две, предложението от г-н Станев за 
отпускане на финансови средства за Живко Господинов. В режим на 
гласуване.         

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Следващото предложение, което ви предлагам да се гласува, това е 

да се включи нова точка девет от комисията по Приватизация и 
следприватизационен контрол, като в тази точка да отпадне подточка 
седем, а именно избор на заместник – председател, докато се попълни в 
пълния състав групата. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Следващото предложение за включване в дневния ред е към точка 

пет – ПК“ Финанси и бюджет“, да влезе подточка девет, а именно промяна 
на едно наше предхождащо решение касаещо общинско предприятие 
„Спорт – Варна“ за второстепенен разпоредител с бюджетни средства. В 
режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
И следващо предложение за включване в дневния ред е към точка 

втора, постоянна комисия „Култура и духовно развитие“, допълнителните 
три подточки, които ви ги изчетох. Предложението е от председателя на 
комисията по „Култура“, разгледано е и на комисия по „Култура“. В режим 
на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 



И цялостен дневен ред, който беше предложен и с промените, които 
току що ги гласувахме, в този му вид да бъде гласуван да стане дневен ред 
на днешното Тридесет и четвърто заседание. В режим на гласуване. 

  
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

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

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
(2) – обявяване на 15 август 2014 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на община Варна по случай празника на града. 
(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и 

разходваните от бюджета средства за 2013 г. и Програма за читалищните 
дейности през 2014 г. 

(4) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
район „Одесос“.  

(5) – отпускане на финансови средства на балет „Мелади“ за 
участието им в Европейско първенство в Нови Сад – Сърбия. 

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

относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока за подаване на 

заявления за участие в конкурса за възлагане на управление на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – отпускане на финансови средства за лечение на Живко 
Господинов. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 

2015 г. на община Варна. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 



(1) – осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
екип за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства – 
Варна“. 

(2) – допълнение на решение № 1349-3, VI от протокол № 
28/12.02.2014 г. /приложение 21/ на Общински съвет – Варна, относно 
списък на лицата имащи право на транспортни разходи през 2014 г. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване на финансирането и 
капацитета с 200 места на социалната услуга „обществена трапезария“, 
предоставяна от фондация „Вяра Надежда Любов“. 

(4) – даване на съгласие за финансиране на разкритите нови групи в 
ОДЗ № 11 „Детски свят“ и ОДЗ № 24 „Иглика“. 

(5) – даване на съгласие за финансиране на временни целодневни 
летни групи, през месец август за неприети деца на работещи родители. 

(6) – определяне на дивидент за 2014 г. /дължим от печалбата за 
2013 г./ на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала. 

(7) – допълнение на решение № 1136-11/23/18.09.2013 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(8) – опрощаване на държавни вземания. 
(9) – допълване на решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на Общински 

съвет – Варна. 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Правна 
комисия” относно: 

(1) – изменение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна и Приложение 1 към същата. 

(3) – приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на 
територията на община Варна. 

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

стопанство” относно: 
(1) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ст. Богориди“ № 3. 

(2) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14. 

(3) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху временни обекти, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Войнишка“ № 3. 



(4) – отмяна на решение № 528-12/9/04, 05.07.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 
имоти - общинска собственост. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП 
„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“ на автомобил – 
общинска собственост. 

(6) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление обект „Многофункционална спортна зала“, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 18. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Василев 
Атанасов“ № 3-3А. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 29. 

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

(10) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Константиново. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк“ № 4 А. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 40. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(14) –  допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, парк 
„Приморски парк“. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хризантема“, магазин № 12. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на недвижим имот, 
находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(19) – одобряване на пазарна и провеждане на търг за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг  за 
продажба на  недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар. 



(21) – одобряване на пазарна оценка за провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз“. 

(23) – отмяна на решение № 927-7/17/29.04.2013 г. и даване 
предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект на 
техническата инфраструктура: ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст 
„Каварна“. 

(24) – даване на предварително съгласие за преминаване на 
проектно трасе на обект: „Пътна връзка за крайпътен обект в ПИ 026003 
по КВС на землището на с. Тополи, ЕКАТТЕ 72709, община Варна, област 
Варна“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петър Райчев“ № 17. 

(26) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ростов“ № 17. 

(27) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий“ № 139. 

(28) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в с. Тополи, ул. 
„Николай Христов“ № 44. 

(29) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „28-ма“, № 28. 

(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Ракитин“ № 12.  

(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Тракийска“ 
№ 22. 

(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид“ № 4. 

(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мусала“ № 7. 

(34) – промяна предназначението на общинско жилище, находящо се 
в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

(35) – прекратяване на договор за наем между СНЦ „Федерация за 
приятелство с народите на Русия и ОНД“ и община Варна за недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев“ № 56. 

(36) – безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна на 
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Албатрос“. 



(37) – одобряване на пазарна оценка и учредяване възмездно право 
на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор 
Влайков“. 

(38) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на строеж 
върху част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Братя 
Бъкстон“. 

(39) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Договор № Д-5-
9200/330/22.04.2005 г. 

(40) – обявяване за публична общинска собственост недвижим имот 
находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3, бл. 3, ет. 1. 

(41) – 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: 

- „ПАЗАРИ“ ЕАД; 
- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД; 
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД; 
- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД; 
- „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД. 
(42) – възлагане на кмета на община Варна извършване на 

строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

(43) – предоставяне на информация за държавните имоти, преминали 
в собственост на община Варна по § 7 от ЗМСМА. 

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

относно: 
(1) – промени в Транспортната схема на община Варна. 
(2) – изменение на решение № 1414-14/15/20.05.2009 г. на 

Общински съвет - Варна, в частта от приложение № 1, т. 2 от Критерии за 
определяне на правоимащи лица, при издаване на карта със знак 
“Инвалид” за преференциално паркиране  в паркингите - общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на територията на община 
Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”. 
(2) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2014 г.”. 
(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2014 г. 



(4) – откриване на процедури за приватизация на обекти по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2014 г. 

(5) – приемане на „Ред, условия и критерии за провеждане на 
конкурс по документи и събеседване за избор на независими 
оценители и правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни 
оценки и анализи на правното състояние”. 

(6) – следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения. 

 
10. Упълномощаване на представителя на община Варна за участие в 

общото събрание на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, насрочено 
на 25.07.2014 г. 

 
11. Разглеждане на отчет на кмета на община Варна за изпълнението 

на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 
12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

 
13. Приемане на отчет за извършените разходи от председателя на 

Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото събрание на 
НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.   

 
14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

 
15. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред. 
 
 
 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Георгиев, г-н Джагаров и г-н Митковски. И Марина Карапетян, 

извинявайте. 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Само един въпрос към кмета на община Варна. Какви действия са 

предприети до настоящия момент за изпълнение на решение на общинския 
съвет с № 1532-6 от 12.06.2014 г. за възлагане поръчка за хранене на 
децата в детските градини и по-конкретно – на лице ли е в момента 
действащ договор съгласно точка втора от това решение; какъв е предмета 
на договора, срока на неговото действие, обхвата и параметрите на 
договорените права и задължения на страните. Респективно, ако нещо от 
това не е свършено до момента в какъв реален период с оглед спецификата 
на ситуацията това нещо ще бъде извършено. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н кмет, г-н председател, колеги. Днеска станахме свидетели на 

поредния опит за затваряне устата на общинските съветници. Многократно 
г-н Балабанов, председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ и 
г-н Луков не искат да дадат думата на общинския съветник Николай 
Джагаров. 

 
Иван ЛУКОВ 
В момента как говорите, като не съм Ви дал думата? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Същността, същността на работата на общинския съвет и на 

общинските съветници е обсъждане на проблемите на града и на 
гражданите. Може да не ви харесва моята позиция, но вие сте длъжни, Вие 
сте спийкър, първи сред равните, да ми дадете думата да си кажа мнението. 
И това е основно конституционно право, не само по правилника на 
общинския съвет. И ще Ви моля в бъдеще, включително и г-н Балабанов 
ме е отстранявал от работа на постоянна комисия. Вие можете ли да си 
представите каква власт може да има председател на постоянна комисия – 
отстранява общински съветник от заседание на комисия. Помислете малко. 



Иван ЛУКОВ 
Какъв Ви беше въпросът, г-н Джагаров? … Или нямахте въпрос. .. 

Думата Ви дадохме, неправилно обвинявате, че не сме Ви дали думата, 
преди малко говорихте.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ако не сте разбрали какво казах, има запис – прочете го внимателно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви много. Ще се възползвам от Вашия съвет. Г-н 

Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, със заповед № Г-31/11.03.2014 г. заместник – 

кмета на община Варна, г-н Пейчо Пейчев е одобрил изменение на 
подробен устройствен план и плана за регулации и застрояване за УПИ – 
XI – 91 за обществено обслужване. Посочения имот по настоящем е 
залесен с трайно многогодишни дървесни видове. Сред живущите в 
квартала назрява недоволство свързано с неконтролираното унищожаване 
на съществуващи зелени площи и извършването на безразборно 
презастрояване в квартала. В квартала не е налична адекватна 
инфраструктура, а именно озеленяване, паркоместа и други. Във връзка с 
гореизложеното и по изричното настояване на живеещите в квартала 
граждани, отправям следните питания: 

1. кое непреодолимо обстоятелство налага промяна на устройствения 
план за обществено обслужване в този район и какви точно обществени 
нужди целите да задоволите; 

2. смятате ли, че заповедта издадена от зам.-кмета г-н Пейчев е 
законосъобразна; 

3. смятате ли, че заповедта е в интерес на живущите в района 
граждани; 

4. смятате ли, че тази заповед представлява едно градоустройствено 
решение, което ще подобри градската среда в квартала, защото логиката на 
една промяна е да има по-добър резултат за хората; 

5. смятате ли, че подобни промени на парче са предпоставка за 
корупционни практики; 

6. кой според Вас трябва да поеме отговорността за изсичането на 
съществуващите там дървесни видове; 

и 7., но не на последно място: смятате ли, че е нормално да се 
реализира строителство на границата на отводнителен канал, какъвто там в 
момента съществува. 

Благодаря. 
 



Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н Луков, уважаеми г-н Портних, уважаеми заместник – 

кметове, уважаеми колеги. Аз първо искам да обърна внимание на това, че 
на последната редовна общинска сесия, която се проведе на 12.06., това е 
повече от месец, зададох въпрос относно бройката на деца, които не са 
приети в детски градини и не само тази година, ами и предната. Поисках 
копие от разрешението, с което на община Варна е разрешено групите да 
се увеличат от 25 на 30 деца. Искам да кажа, днес също проверих, аз 
отговор към момента на този въпрос нямам. Не знам какви са причините, 
най-вероятно има някакви, но държа още веднъж да подчертая, че по 
правилник за работата на общинския съвет, кметът е длъжен до 
следващата сесия или в рамките на един месец да отговори на въпроси на 
общинските съветници. Значи дори да ми отговорят, както ми отговарят 
винаги на моите въпроси, както казват руснаците мима да окала, нали 
нещо там да ми отговорят. В тази връзка на предходна сесия, на 28, 29.04. 
кметът също тогава отсъстваше, може би не е запознат, поставих въпрос 
относно компетенциите на г-жа Биляна Якова, ръководител на най-големия 
инфраструктурен проект за град Варна, а именно проекта за интегриран 
градски транспорт. Беше ми отговорено, значи въпросът ми беше, има го и 
в протокола … 

 
Иван ЛУКОВ 
Само ще Ви помоля по-кратко. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, много кратко. Много кратко, просто това са неща, които аз не 

мога да ги спестя. Въпросът ми беше къде и как тази жена е натрупала 
необходимия опит за ръководство на проект от такава величина. Отговорът 
беше: изпратихме автобиография и трудова книжка на тази госпожа в 
София и управляващия орган я одобри. След като аз разбрах, че повече 
тука няма какво да питам, защото ще ми отговарят нали пак така някъде 
там около, зададох въпрос до управляващия орган. На който получих 
много обстоен отговор, за разлика от отговорите, които получавам от 
общинската администрация и в този отговор бяха включени и шест писма 
от 2013 г., отговора между другото е с копие до Иван Портних, така че 
предполагам, че той го има. Включително шест писма, с които 
управляващия орган периодично изразява безпокойствието си за това, че 
този проект се бави. Писмата са тука, ако някои от медиите се интересува, 
едва ли някой ще се заинтересува разбира се, но ако някой се интересува – 
мога да ги представя. Последното писмо от 10.05. в което пише, съвсем 



кратко ще цитирам: „изразяваме нашето притеснение, че оставащото време 
е недостатъчно, би могло да се окаже крайно недостатъчно, в същото 
време би могло да откаже някои фирми да кандидатстват за все още 
необявените процедури“, между другото вече има такива обявени най-
после. „Препоръчваме ангажирането във възможно най-кратки срокове на 
външни консултанти с необходимата експертиза за подпомагане 
успешното изпълнение на проекта“. На комисия по „Транспорт“ 
ръководителката, така компетентната, която последната й месторабота е 
младши експерт, няма да казвам къде, но тя е много компетентна – 
обяснява, че няма нужда от външни експерти. Хората са им го казали, едва 
ли не нали айде вземете някой там да ви го направи тоя проект. Пълно 
мълчание. Така че това искам да кажа. Точно в точката „Питания  и 
отговори на питания“, тъй като ние тука си питаме, кервана си върви и 
нищо не се променя. Аз не питам, защото така ми харесва. Питам, защото 
това е най-големия проект за Варна и би било престъпление да се загубят 
тези средства само и единствено, защото се управлява от некомпетентни 
хора. Ако вие сте на друго мнение колеги и Вие г-н Луков, също. … Не, аз 
нямам въпрос, няма вече да питам по този проект, защото на мен не ми се 
отговаря на въпросите. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме много добре. Благодаря Ви и аз. Г-н Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега, моето нито е питане, нито очаквам отговор. Във Варна вече 

има втора форсмажорна ситуация и нещата са много сложни, но се 
надявам, че на другата сесия, това не е намек, очакваме да аплодираме 
кмета, че е изпълнил предложението на общинския съвет да се разчистят 
палатките и камъните. Ще бъде много удачно, ако намерим ….. /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, г-н Къчев беше проявил желание да се включи в точката. Ще 

ви помоля по-конкретно въпроси, ако има, да не се впускаме към 
говорения. Заповядайте.   

 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на 

общинския съвет, уважаеми общински съветници, дами и господа. 
Провокиран съм от въпросите на г-н Митковски, напълно се придържам 
към тях, към Ивайло Митковски, който в момента говори и не ме чува. 
Така. Затова ще мина направо към същността на въпросите, които искам да 
задам. Учудваме, директно ще говоря без нали скрупули, нищо лично към 
Вас г-н кмете, но ме учудва бездушието на администрацията за 



извършваните явни нарушения по спазването на строителните норми за 
каквито и да са обекти по строителство в града ни. Само на 200 м. по-
надолу в същия този микрорайон 23-ти, на пресечката на бул. „Васил 
Левски“ и ул. „Васил Петлешков“ се натъкнах на едно безобразие 
сътворено от поредната неадекватна заповед за строителство. Този път се 
строи направо върху тротоарната площ повече от 30 м., като строителните 
платна са до самото улично платно и на практика няма тротоар, не е 
обезопасен участъка за пешеходци, а на срещуположния тротоар върху 
зелените площи включително има паркирали постоянно автомобили. 
Разполагам със снимков материал как една майка се чуди как да пресече в 
продължение на пет минути, за да мине на отсрещната страна на подлеза. 
Като общински съветник най-остро възразявам върху подписването за 
напред на нецелесъобразни заповеди. Казвам нецелесъобразни, защото съм 
дълбоко обеден, че има и незаконосъобразни. Издаденото въпросно 
разрешение за строеж № 37 от 15.03.2014 г. относно изграждане на 
търговска сграда – магазини или офиси на адрес гр. Варна, УПИ – XVII, 
кв. 4б, 23-ти микрорайон, за въпросната пресечка „Васил Петлешков“ с 
бул. „Левски“. Настоявам към зам.-кмета на община Варна, г-н Тодор 
Иванов с ресор към дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред“ и подчинения му отдел „Строителен контрол“, да се 
извършат незабавни проверки и да се спрат дейностите строителните на 
цитирания обект до изясняване и отстраняване на нарушенията с оглед 
запазване живота и здравето на гражданите. Участвах лично на протеста на 
гражданите преди месец мисля че беше, на 24-ти или 25-ти миналия месец, 
на въпросния обект, който г-н Митковски цитираше.  

Втори въпрос – конкретно, направо. Защо общинското предприятие 
„Строителство и ремонт“ не е извършило основен ремонт на пенсионерски 
клуб в кв. „Галата“, на ул. „Капитан Купов“ 37, заложен за изпълнение още 
от втората половина на 2013 г. Изготвена е количествено – стойностна 
сметка от общинско предприятие „Инвестиционна политика“ на стойност 
43 189 лв. по договор с предмет изпълнение на строителни и монтажни 
работи на съществуващи сгради и съоръжения, и прилежащи към тях 
терени за нуждите на община Варна. Цитирам писмо от дирекция 
„Социални дейности и здравно развитие“ с изх. № СДЗР13000379ВН-
003ВН/21.02.2013 г. Питам Ви къде са тези пари, къде са финансовите 
средства и трябва ли да чакаме да се срути някое парче мазилка, или някоя 
стена да падне върху някой пенсионер и после да се втурнем да помагаме 
пак на бедстващите.  

Благодаря ви. Нищо лично нямам към Вас. Приветствам още един 
път от името на работната група по отстраняване на причините за 
бедствието сполетяло ни на 19-ти и изказвам благодарност за 
предприетите от Вас мерки и действия по издаването на заповеди за 
събарянето на незаконните постройки в града ни. Благодаря ви. 



Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Други колеги към тази точка? Заповядайте. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Татяна Иванова – гражданин. Първо искам да поздравя кмета на 

община Варна, кмета на район Аспарухово, кмета на район Младост и 
кмета на район Владиславово за предприетите действия за премахване на 
незаконното строителство, което най-после започна да се случва във Варна 
и за което аз лично настоявам от много години.  

И започвам вече с питанията. Първото ми питане е – ще бъдат ли 
предприети, колкото е възможно по-скоро действия за изграждане на 
подземната инфраструктура в селищните образования, които са по 
франгата, защото по франгата също има дерета и по време на големия 
порой на 19-ти юни там са се свличали и камъни заедно с пръстта. Слава 
Богу, че това е било само съвсем горе в ската, но няма никаква гаранция, че 
няма да тръгне при един следващ порой, дано да не се случва и надолу. 
Това ми е първото питане. 

Второто ми питане е къде е варианта на Наредбата за принудително 
премахване на незаконно строителство, вариантът, който ще бъде гласуван 
тук на тази сесия, тъй като имаше корекции по време на комисията по, 
съвместното заседание на комисията по „Архитектура“ и на Правната 
комисия, и аз не съм запозната с този вариант, не съм го видяла и 
протоколът от комисиите все още не беше качен в община Варна.  

И третото ми питане, кога ще бъде качен докладът на работната 
група, която се занимаваше с последствията от бедствието, тъй като … 

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря за всички въпроси, които зададохте. 
 
Татяна ИВАНОВА 
… ние искаме да го прочетем. Благодаря Ви г-н председател, че ми 

дадохте възможността да кажа всичко, каквото … 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. 
 
Татяна ИВАНОВА 
… искам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря за изказването. Да не кажете, че сме Ви взели 

думата. Заповядайте, съвсем накратко, ако обичате. 
 



Петя ХАРАЛАНОВА 
Добър ден, казвам се Петя Хараланова от Сдружения чиста съвест. 

Имам едно питане към многоуважаемия г-н кмет и кметската 
администрация, и в частност общинските съветници. Така. Въпросът ми е, 
тъй като 25 декара горски масив са обособени в частна собственост и след 
това са незаконно отсечени. По закона за горите чл. 29, до колкото си 
спомням мисля гласеше, че горите нямат право да се секат, когато са в 
противоречие с обществото. Тъй като там има дере, което също след 
наводненията, които се случиха в Аспарухово, там също се е свлекла земна 
маса. Искам да попитам, съседните парцели на тази гора собствениците се 
страхуват от съответно не дай си Боже, ако се случи такова нещо, като в 
Аспарухово. Въпросът е такъв – със съобщение с изх. № 
АУ201147ИР/17.07.2014 г. е изпратено на съседите на тези парцели, които 
са обособени от тази гора въпросната, която е в квадрант 204, 207 
извинете, няма да изброявам кои са по-точно парцелите, предполагам ще 
ги намерите в кв. Виница, „Горна Трака“ се води. Въпросът е такъв – в 
кадастъра на община Варна е проверено както от мен, така и от 
собствениците на съседните парцели, че тази гора не съществува. Как така 
не съществуват 25 декара? Бихте ли обяснили г-н кмете това нещо. 
Благодаря ви. 

 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н Луков, може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
А бе по правилник не може, ама заповядайте. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Благодаря. Казвам се Кънчо Бонев от Обединено гражданско 

сдружение и Отворен обществен съвет на протестиращи. Един въпрос към 
кмета и после един към Вас. 

 
Иван ЛУКОВ 
Слушаме Ви. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н кмете, запознат ли сте с плановете за управление на риска от 

наводнение по реда на Закона за водите и съобразен ли е общинския план с 
тези планове за управление на риска от наводнения? 

И второ, към Вас въпрос – какви средства сте планирали, тъй като 
Ваша е отговорността за защита на града при бедствия за настоящата 
година?  



Към Вас, г-н Луков – с решение на Върховния административен съд, 
няма да цитирам, знаете и по кое дело, общинския съвет е осъден да 
изпълни задълженията си, тъй като не ги е изпълнил по чл. 52 от Закона за 
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. Въпросът е, знаете че става дума за подписката от 
миналата година за оставката на всички общински съветници. Въпросът ми 
– кога ще изпълните задълженията си по чл. 52, тъй като са минали два 
месеца от решението на Върховния административен съд. Ако не бъдат 
изпълнени ви грози глоба от 2 000 лв. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, така като виждам няма други въпроси. Да благодарим за 

това, че бяхме така, колегите бяхте кратки в задаването на въпросите да 
можем да спестим време. Чака ни дълга сесия. Г-н кмете, заповядайте за 
отговор на питанията. Давам думата на кмета на община Варна, г-н 
Портних. 

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

съветници, уважаеми съграждани. На първо място използвам 
възможността да благодаря на общинския съвет за реакцията след 
сполетялото ни бедствено и трагично събитие, и за отпускането на 
средствата за  хората, които пострадаха в Аспарухово. Вярвам, че подобни 
правилни решения ще бъдат взети на днешната сесия. 

Ще използвам случая да отговоря на няколко, по-скоро да направя 
няколко коментара към г-жа Карапетян – да я уверя, че съм изпратил 
писмени отговори на въпросите, които е задала, ще проверя къде са, така 
или иначе естествено ще отговоря и на следващите й въпроси. Това, което 
мога да кажа е, че въпреки всички опити за всяване на определен вид 
напрежение и така едни погрешни внушения, този проект ще се случи, 
този проект вече е напреднал в много висока степен. Знаете 70-те нови 
автобуса въпреки притесненията на много хора вече са по улиците на 
града, успяхме да разширим всъщност обхвата на дейностите по 
европейски проекти свързани с подобряването на услугата обществен 
градски транспорт и вече 22 нови тролейбуса са в услуга на варненци по 
улиците на града ни. Поетапно те ще станат 30. Така че пуснати са в ход 
всички процедури. Забавянето на този проект е факт, но искам да ви уверя, 
че от стъпването ми в мандат всъщност успяхме да направим големите 
крачки този проект да бъде финализиран. Няма да коментирам причините 
за забавянето назад във времето. Мисля, че г-жа Карапетян в известна 
степен е запозната с тях. Така или иначе молбата ми е да работим всички 
заедно за този проект и той да приключи успешно, защото сме длъжни да 



го направим за града и за хората, които са ни изпратили в тази зала. Това е 
по отношение на въпросът с градския транспорт. 

По отношение на въпросите с ПУП-те и разрешенията за строеж, на 
първо място искам само да напомня, че създадохме редица мерки, с които 
всъщност да бъде ограничена безконтролната сеч при реализацията на 
инвестиционни проекти, включително част от тези действия беше и 
стъпката да не се издават, да не се откриват строителни площадки преди да 
бъде реализирана компенсаторна програма във връзка с един или друг 
инвестиционен проект. В по-широк смисъл ми се струва, тъй като в 
момента бяха цитирани няколко ПУП-а с номера, но аз няма как, ще 
отговоря писмено естествено, като проверим всеки един конкретен случай, 
но ми се струва, че може би е редно да се обсъди всъщност и хипотезата 
общинския съвет да има свое представителство в експертния съвет по 
устройство на територията и още в хода на обсъжданията на всеки един 
такъв проект да може да бъде взимано отношение в една или друга насока. 
Това естествено ще е работа по съгласуване на една такава практика и с 
председателя на общинския съвет и респективно в съответните комисии. 

Така че благодаря още веднъж за конструктивното сътрудничество и 
ви пожелавам успешна работа в днешния ден. 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н Портних, радвам се, че сте ми отговорили на въпроса, 

който отправих предната сесия, сега остава да разбере и къде някъде по 
етажите се е запилял този отговор, защото аз днеска питах и секретариата 
на Общински съвет – няма такъв отговор, но както и да е. Надявам се в 
скоро време да ми отговорите. Колкото до това, че някой се опитва да 
всява смут – не г-н Портних, това са шест официални писма от 
управляващия орган, които са от периода в който Вие сте станали кмет. И 
аз казвам, че управляващия орган изразява безпокойство и те са ми 
отговорили писмено, аз не всявам смут. Много се извинявам. Аз съм 
човека, който поиска март месец …      

 
Иван ЛУКОВ 
Добре г-жо Карапетян, разбрахме … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
… отчет на този проект. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян, разбрахме въпроса Ви, питането, репликата … 



Марина КАРАПЕТЯН 
Не, но идеята някой да е виновен, някой да всява смут, някой пък ние 

въпреки него нали толкова много да работим – аз не приемам тази 
позиция. Аз имам отговор от управляващия орган. Така че аз изразявам 
безпокойство, като общински съветник представител на гражданите в този 
Общински съвет. Не всявам смут и не съм виновна за това, че са бавили 
проекта. Благодаря. 

 
Иван ПОРТНИХ 
В никакъв случай не съм искал да кажа, че Вие сте виновна в нещо, 

г-жо Карапетян. Просто обръщам внимание, че би следвало да сте 
изключително добре запозната с предисторията и развитието на този 
проект, което е и факт. А молбата ми е пак казвам, да се хванеме всички 
заедно и без да се опитваме да създаваме определен вид спънки или 
затруднения, да реализираме този проект, защото той е изключително 
важен за града. Така или иначе той ще бъде реализиран и доведен до 
успешен край. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря, г-н кмете. .. Г-жо Карапетян, да Ви помоля за тишина 

в залата. 
Колеги, поради изчерпване на първата точка преминаваме към втора 

точка от дневния ред. 
 
  
     
                
     
 
   

  



II. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
(2) – обявяване на 15 август 2014 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на община Варна по случай празника на града. 
(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности 

и разходваните от бюджета средства за 2013 г. и Програма за читалищните 
дейности през 2014 г. 

(4) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
район „Одесос“.  

(5) – отпускане на финансови средства на балет „Мелади“ за 
участието им в Европейско първенство в Нови Сад – Сърбия. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в началото за удостояването на граждани с почетно звание и 

отличия … Колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1556-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017299ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Григор Димитров Димитров със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Колеги, по аплодисментите да разбирам, че гласуването ще мине 

формално, но все пак за протокола - мнения и съображения колеги. Няма, в 
режим на гласуване. Колеги, гласуваме за почетен гражданин на Варна, да 
ви помоля за малко тишина в залата докато мине гласуването. Все пак да 
не девалвира още повече това понятие. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 



1557-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017298ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява маестро 
Емил Димитров Хаджииванов със званието „Почетен гражданин на 
град Варна” - посмъртно.  

 
Мнения и съображения. В режим на гласуване колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
1558-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Божил Найденов Колев със 
званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
1559-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява  
господин Георги Димитров Георгиев със званието „Почетен гражданин 
на град Варна”.  

 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
1560-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл.7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна и по предложение  на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димитър Стойков Димитров с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 



Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. … 
Моля? .. Кой е „за“ не можах да разбера. Тодор Мутафов. Тодор Мутафов 
за протокола – „за“. По електронното гласуване: за – 38, с Тодор Мутафов 
– 39; против – 0; въздържали се – 0, отсъстват – 9. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
1561-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл.7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Левон Ованезов Минасян с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. .. 

Златен. „За заслуги към Варна” – златен. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Честито. 
 
1562-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение  на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Ставри Димитров Христов с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
1563-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Боян Петков Николов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

 
Мнения и съображения, колеги. Няма, в режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
1564-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин  
Георги Крумов Смиленов с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
С това изчерпахме гласуванията за награждаване на наши 

съграждани с почетни звания и отличия. 
Давам думата на председателя на комисията по „Култура и духовно 

развитие“ за изчитане на останалите проекти за решения. 
  
Даниела ДИМОВА 
 
1565-2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14016326ВН-
002ВН/11.07.2014 г., Общински съвет – Варна обявява 15 август за 
празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
1566-2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и  ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26А, 

ал.2 и ал. 5 от Закона за народните читалища и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14013613ВН/06.06.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема докладите на народните читалища на територията на 
община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2013 година и програма за развитие на читалищната 
дейност на територията на община Варна през 2014 година.  



Приложение № 1. /Справка за предоставената субсидия на НЧ на 
територията на община Варна за 2013 г./ 

Приложение № 2. /Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на община Варна през 2014 г./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
 Даниела ДИМОВА 
 
1567-2. 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. за провеждане на празника на район „Одесос“ при община 
Варна.  

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
 
1568-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие отпуснатите финансови средства в размер на 2 000 
лв. за участието на балет „Мелади“ в международен конкурс в Австрия – 
Виена гласувани по проект „Мобилност 3.1“ от Общински фонд „Култура“  
да бъдат пренасочени за участието им в Европейско първенство в Нови 
Сад – Сърбия през ноември 2014 г. 

Средствата да бъдат отпуснати на ДЗЗД „Мелади“, представлявано 
от Милена Петрова Попова, БУЛСТАТ 175778468, с адрес гр. Варна, ул. 
„Тодор Влайков“ № 14б, бл. 2, вх. 2, ап. 3. 

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



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Поради изчерпване на точка втора преминаваме към точка трета от 

дневния ред. 
 
 
 
 

  



III. 
 

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

“Здравеопазване” относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока за подаване на 

заявления за участие в конкурса за възлагане на управление на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – отпускане на финансови средства за лечение на Живко 
Христов Господинов. 

  
  Докл.: Ивайло Митковски – общински съветник 

 
Иван ЛУКОВ 
Поради това, че д-р Петкова е заета, не може да присъства на 

днешната сесия давам думата на д-р Митковски за изчитане на проектите 
за решения. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, на базата на Протокол № 2 от 25.06.2014 г. на 

комисията за организиране и провеждане на конкурса за избор на 
управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, комисията се е събрал на 
25.06. в пълен състав. В изпълнение на т. 8.1 от решение № 1416-
4/30/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна, Комисията установи, че 
в определения срок не са подадени документи за участие в конкурса, 
поради което предлага на Общински съвет – Варна да вземе следното 
решение: 

 
Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

1569-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ и 
чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и по предложение от Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, избрана с решение № 1416-4/30/28, 29.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна удължава срока за подаване на заявления за 
участие в конкурса за възлагане на управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 



Варна” ЕООД с 15 календарни дни, считано от публикацията на 
настоящото решение в един централен и един местен всекидневник. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И второ: 
 
1570-3. 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, с оглед тежкото финансово и 
здравословно състояние, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства в размер на 5 000  /пет хиляди/ лв., за лечение на Живко 
Христов Господинов. 

Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на община Варна за 2014 
г., функция „Здравеопазване“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Няма, в режим на гласуване колеги. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Може ли само, г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме. Нека да приключим, извинявайте. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Не, аз исках да ви кажа само, че … Да ви запозная изцяло, защото 

истината е друга. На Живко са му необходими 40 000 евро. Ние не ги 
искаме тези пари - нито той ги има, нито аз. Исках от ваша страна да са 
поне  5000 евро, за да тръгне още утре сутринта да се лекува, защото от 
никъде няма такива средства набавени до днеска. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз питах за мнения и съображения, никой … 
 
Иван ПЕТРОВ  
Аз за това излязох и вие не ми давате думата. Затова ви моля, не - 

моля ви от сърце. Февруари месец си спомняте за едни момчета, които 
няма нито един човек на стадиона 200 000 лв. отпуснахте и тая обществена 



дейност ли беше която я вършеха, те ги няма. Днеска се касае за един 
човешки живот. Тоз човек е единствения варненец, който е играл на 
световно първенство. Преди малко … 

 
Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм … 
 
Иван ПЕТРОВ  
Преди малко гласувахте за почетни граждани хора, който не е играл 

за Варна. Казвам ви директно. Така. И днеска, когато трябва да се помогне, 
аз за това ви моля от сърце, ако общинските съветници да прегласуват и да 
направят един жест, защото аз ви казвам – той утре сутринта трябва да 
тръгне. Ей сега ми звъняха, че му се влошава състоянието. 

   
Иван ЛУКОВ 
Няма как да стане, то дори и да се прегласува пак не може да получи 

средствата утре. Той протокола няма да е готов. Така. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IV. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 

2015 г. на община Варна. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
  

  Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията - доц. д-р Медиха 

Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1571-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 
подпомагане, и по предложение на Иван Портних, кмет на община Варна с 
изх. № РД14013637ВН/09.06.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. на община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения - да не кажат пак, че не давам думата. Няма, в 

режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги - втора, трета и четвърта точка … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент само. Заповядайте д-р Бояджиев. Право на отрицателен вот. 
 
 



Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Да. Не исках да се изкажа, защото принципно това нещо, трябваше 

да го приемем още април месец. Друг е въпросът защо не е направен 
навреме, но нямаше дебат в комисията. Приехме много важен документ, 
който общо дава лице на Социалната програма на община Варна за 2015 г. 
Както каза и представителката на държавата има много неща, които се 
променят и трябва да се променят. Така че моето гласуване „против“ е 
принципно, защото това е един прогностичен документ, който общинския 
съвет трябва да приеме. В никакъв случай не смятам, че това трябва да 
бъде лицето на общинската програма за 2015 г. в областта на социалните 
дейности. Така че се надявам в социалната комисия да се проведе 
конкретен дебат за конкретната програма 2015 г. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател … Професоре, не се дразни много бе. .. Ей 

ще станеш пак кандидат за евродепутат някой ден. .. Аз просто искам да 
кажа, че искам да се прекрати това шоу, тъй като тази програма е плод на 
над 150 експерти, които са я гледали на 14 до 18 заседания, които са 
свързани и с общината, и с областта, и с държавните институции в лицето 
на министерството. Просто за тези, които не знаят, не са чели да ги 
информирам. Тя не може да се пише така за само себе си и от само себе си, 
и не се приема от социалната комисия ей така, щото й е щукнало. Аз пък 
одобрявам тази социална програма заедно с всички хора и за това 
гласувахме „за“. Ей това исках да кажа. … Г-н Начков, казвам го като 
пресаташе на себе си, ако Вие имате тия навици от едно друго време, то е 
Ваш проблем. .. Като назначавахте и уволнявахте пресаташета.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев и г-н Начков много ви моля, предстои ни тежка сесия, да 

не влизаме в диалогов режим. Само едно съобщение искам да направя. .. 
Разбрах, но на микрофон, за да може да влезе в протокола. Ще ви помоля 
на микрофон. Всички благодарности ги изразявайте на микрофон, за да 
може да бъдат отразени в протокола. Едно съобщение току що ни 
информираха от г-н Тонев, че Таня Парушева нашата колежка е болна и не 
може да продължи да присъства на днешното заседание. Просто за 
протокола да се отрази. Така, г-н Бояджиев заповядайте - право на отговор. 

 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Знам, че редовният отговор на хората, които стоят сериозно зад тая 

социална програма и десет години усвояват социалната програма е за 



некомпетентност и неразбиране на останалите. Казах нещо, което е факт - 
в комисия по „Социални дейности“ тази програма беше внесена на едно 
заседание, дори не беше обсъждана, което според мен е неправилно и за 
това казах като забележка в работата, както на комисията, така и на 
общинския съвет, когато се приемат такива важни документи съответно би 
трябвало наистина поне да има време да се подготвят общинските 
съветници, защото те са тези, които гласуват. Така че експертите са си 
експерти, общинските съветници също така имат правото, защото именно 
тяхното гласуване  прави тази програма действаща. А пък по отношение на 
това, аз не съм много убеден въпреки 150-те експерти, които работят по 
социалната програма в община Варна се прави както трябва. Показател за 
това е един паметник, който стои над „Розова долина“ - оглозган от 
интеграционните процеси, които вървят, направен в горски фонд с 
подписите на хора, които  нямат право да подписват, защото са подписали 
като временен обект в район „Аспарухово“. И общината е претърпяла над 
2 млн. загуба в този интегриран център и това е пример как се прави 
социалната политика. Така че недейте да смятате, че всичко е цветя и рози 
и когато има някакво конкретно и прогресивно предложение за 
разглеждане не би трябвало да се игнорират всички останали. Аз знам, че 
усвоявате социалната програма д-р Станев, продължавайте да я усвоявате, 
но нямайте право за крайност … Но нямайте право … Не, не, не, няма 
право. … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега колеги, аз да ви помоля, когато дам думата за обсъждане по 

дадена точка, тогава да се … 
 
Янко СТАНЕВ 
Обяснение на личен вот. 
 
Иван ЛУКОВ 
Само секунда. Не след като е минало гласуването да влизаме в 

дебати по точката. 
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Така че моето конкретно предложение беше да се доразгледа, когато 

конкретно се гледа програмата за 2015 г.  
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме много добре предложението. 
 
 
 



Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
И да не бъдем всички, които променяме или искаме да направим 

нещо в социалната програма за постоянно да бъдем обвинявани в  
некомпетентност или нежелание да работят в тази социална програма. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Още веднъж колеги ви приканвам …. 
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
И сега ще се случи същото нещо. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Още веднъж ви приканвам, когато дам думата за мнения и 

съображения и когато трябва да станат дебатите по точката, нека тогава да 
бъдат тези изказвания, а не след като са минали вече всички дебати, 
минало е гласуването и да продължим отново да се изказваме. Понеже Ви 
беше споменато името д-р Станев, заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Не само споменато г-н председател. Вижте в правилника има точка, в 

която по подобен начин изказвания, които петнят името и дейността на 
един общински съветник още повече зам.-председател, имат съответните 
наказания. Аз обаче знам, че тези думи не са на колегата, те са думи, които 
една госпожа която оттатък подхвърляше. Само искам да кажа следното: 
този, който хвърля подобни обвинения без доказателства е лъжец и освен 
това не заслужава, не става въпрос статута и уважението на общинския 
съветник, а не заслужава просто елементарното право да се изказва от 
такава висока трибуна, каквато е общинския съвет. Ако е политически 
изказването съм съгласен. Може би тука г-н Начков го постигна. Няма да 
позволя обаче повече и за това ще водя дела, казвам го съвсем честно. На 
края може би на своя житейски и политически път ще водя дела срещу 
всеки. Вие нямате нито едно доказателство, д-р Бояджиев за това, което 
казахте в зала тук, че аз управлявам социалната програма или аз я 
ръководя. Това е теза на г-жа Савова. Тя я изрази един ден ей там, където 
стояхме. Сега ще ви обясня още нещо – не само, че нямате доказателства. 
Аз просто никога не съм го правил и не съм имал тези амбиции, защото 
моята компетентност далече не ми позволява не само да управлявам, ами и 
да композирам подобно творение, каквато е уникалната социална програма 
на община Варна. За това моята роля като общински съветник е била да я 
подкрепям във всичките й сфери, във всичките й действия. Дори тогава, 
когато някъде нямало е как сме сбъркали. Аз искам от Вас извинение, 
защото ако Вие наистина сте убеден, че аз ръководя социалната програма, 
че аз определям харчовете и парите, трябва просто да запитате 



администрацията има ли случай, в който аз съм участвал в нейното 
създаване, в нейното финансиране и в нейното оформяне като социален 
приоритет на община Варна. Има ли случай, в които съм налагал позиция? 
Няма такова нещо. Тука в зала съм си позволявал да кажа. Отново се 
превръщам в това сатанизиране без никакви доказателства - само на 
говорене. Отново някой не харесва това дали подкрепям Кирил Йорданов, 
дали подкрепям Ивайло Димитров, дали подкрепям Иван Портних. Някой 
не го харесва и се изплюва върху името ми. За последен път от тази 
трибуна го правя, приемам политическите закачки, приемам 
политическите норми на поведение, не приемам името ми да бъде петнено 
по този начин без никакви доказателства. Без нито едно доказателство да 
бъда оплюван в продължение на дълги години, заради моето политическо 
мълчание да не стават скандали. Да стават скандали върху материята, за 
която съм тука - върху гражданската материя, върху интереса на 
гражданите. Г-н председател това нещо го реших, когато беше 
наводнението в Аспарухово. Да, аз участвах във ваденето на труповете и 
другите неща, всички са били съпричастни тука, тогава разбрах, че 
всъщност хората, които живеят там в Аспарухово ме познават от една 
страна.  След 21 дена ме запознаха от другата страна. Не щат таз страна, 
която ми формира такива изказвания. Ако някой има нещо да ми каже, ей 
къде са и контролните органи. Ако някой иска в нещо да ме обвини, ей 
къде писмени документи с подпис и с доказателства там, където трябва. Аз 
съм голям мъжкар. Ако има нещо, в което съм сбъркал си нося вината и 
кръста. Корав мъж съм и мога да издържа  всичко, но не и сатанизиране на 
името ми. Благодаря. 

 
Веселина САВОВА 
Г-н Луков … 
    
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. 
 
Веселина САВОВА 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Молбата ми е да не влизаме в диалогов режим. Мина точката 

обсъждането мина, гласуването мина. 
 
Веселина САВОВА 
Г-н Луков все пак ми беше споменато името и ми се полагат макар и 

30 секунди. Значи по същия начин ще моля г-н Станев с всички неща, 
които се случват тука и откъдето, каквото чуе нещо по свой адрес или по 



адрес на нещата които се движат в общинския съвет да не коментира г-жа 
Савова. Г-жа Савова има възможността да си казва позицията и от тука 
слава Богу и от медията която ръководи също слава Богу. Така че г-жа 
Савова нека да не се употребява това име винаги, когато някой с нещо иска 
да се оправдае. Така че това, което имам да кажа г-н Станев е, че той не 
само социалната програма на общината ръководи, той ръководи и много 
други неща в община Варна, но това е защото има възможността да си 
оформи политическото влияние така, както иска и както може. 
Създаването на първия ред ето тука съветници, които са нали в неговата 
група му дават възможността да влияе на всички процеси в общинския 
съвет. То е все едно да се оплакваме от това, че ДПС управлява държавата, 
когато ние сме ги проспали тези години. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги .. Д-р Бояджиев, айде .. Две думи. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Защото бях заплашен със съд - аз не казах нито един факт, който да 

не отговаря на истината и с документи мога да го докажа, както по 
отношение на този център, за който става въпрос в Аспарухово в гората в 
„Джанавара“, така и по отношение д-р Станев, Вие сте един от 
основателите на фондация „Владиславово“, която дълги години присъства 
в общинския бюджет … Защо? Не е ли така? 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, две думи, приключихме. Да продължаваме напред … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз не съм казал нещо, което не е факт … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, разбрахме много добре … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Нито мога да бъда … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ако някой ще съди … 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, тръгнахме в една посока и влязохме в диалогов 

режим, много Ви моля… 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не защото бях обвинен в лъжа. Нищо не съм … 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре ама … Излезте навънка … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
… и се разберете. .. Естествено. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Разбира се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Кой кого лъже и какво правим? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Прекъсваме цяла сесия. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, наистина имаме доста работа. Предлагам да 

приключим дебатите и да продължим. Имам процедурно предложение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме напред. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Предложение съм направил. 
 
Янко СТАНЕВ 
Само искам да направя едно съобщение. Аз отдавна не съм във 

фондация „Владиславово“ 2009 г., но срещу фондацията в продължение на 
няколко години се водиха всевъзможни следствия и други неща. Искам да 
ви уведомя, защото вероятно сте пропуснали, всичко това е приключило. 



Т.е. самата фондация e проверена по законов ред, както и няколко други 
фондации. И те са с абсолютното доказателство, че тяхната дейност няма 
никакви нарушения, които да граничат с престъпления. Това е поредния 
номер, в който отново се казва ами да те 32 фондации работят с това. Това, 
че аз съм създател на първата фондация, която е получила международно 
финансиране отчасти и от МОП 97 година. Прави ли ме престъпник? Това, 
че първи във Варна съм направил такъв орган? Прави ли ме престъпник 
това? Аз мисля, че това, което съм направил някъде някой ще го отчете.За 
това моля да не се злоупотребява с традиционните тези, с които се 
сатанизират и хора, и структури. От тука, от тая трибуна никога повече 
няма да премълча. Никога нищо няма да премълча по тия въпроси. Преди 
малко гласувахме за Живко Господинов и за други неща и тез неща няма 
да ги премълча, защото смятам, че ако искаме да преминем тъй наречения 
период на преход е крайно време .. Г-н председател, не съм съгласен 
отвънка. Отвънка може да се разбера с други хора, по друг начин. Тези 
въпроси тука на масата. Моя грешка е, че 16 години не ги слагах ей тука на 
масата. Да кажа как управлявам аз общинския съвет. Някой представя ли 
си как управлявам общината? Ама вижте това е толкова смешна теза и 
несъстоятелна, че просто да се чуди човек как се казва. Как точно 
управлявам? Как? С колеги 7 – 8 съветника? С администрация назначавам 
хора, кадрувам? Някой да е чувал такива работи, някой да е виждал? Какво 
е това нещо да се говори постоянно се говори и те хората вече вярват. 
Имам позиция, имам стаж, имам опит, имам обучение, но това нищо не 
означава. Страшно много хора имат такова обучение. Но повече няма да 
мълча. Повече няма да мълча и за всяко нещо знам. Няма да мълча и за 
докладите, които се пишат и за другите неща, аз си казвам мнението, 
защото  смятам, че е крайно време. Днеска си позволих, за което се 
извинявам на общинските съветници да кажа за това, защото след 
наводнението и след сблъсъка ми със смъртта видях много хора и съм взел 
това решение. И няма повече никой да може да се гаври с мен, с името ми, 
със семейството ми и с работата, която върша. Няма да позволя да бъда 
сатанизиран повече. Той управлявал общината. Абе ей. .. А гражданите 
слушат отстрани и викат „да“. Ами той сигурно „да“, ами той в общинския 
съвет, ами той на кмета. Как си представяте вий бе? Кой ги пуска тия неща, 
защо ви са? 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре.        
 
Янко СТАНЕВ 
Може да сте недоволни, защото всички тука имаме вина за туй нещо 

и вие имате вина. Пламене като бях шеф на СДС ти отговаряше в БСП. 
Навсякъде можеш нещо да репликираш. Нали? Нормално това е 



политически тези, но не съм чул да ме обиждаш така както чух сега. 
Хиляди спорове съм имал с тебе. Не съм чул да обидиш дейността ми. Чул 
съм да обидиш квалификацията ми и туй онуй, което е нормално в един 
дебат. Но дейността ми, като общественик - грам уважение не се проявява. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Владо Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, от името на нашата група искам 10 минути почивка. 
 
Иван ЛУКОВ 
Поискана е 10 минути почивка от името на групата на „Нашият 

град“. Обявявам 10 минути почивка. В 11:20 заповядайте отново да 
продължим заседанието. 

 
/следва десетминутна почивка/ 
 
Да помоля колегите, които са пред зала да влязат в залата, да си 

заемат местата и да си включат таблетите. Тези, които са излезли от 
системата да ги рестартират, за да може отново да влязат в системата. 
Имаме по таблетите 32 човека, 32 съветника, които са включени таблетите 
им към системата. Да ви помоля за тишина в залата. Може ли да ви помоля 
за тишина в залата с идеята да започнем работа и да продължим напред. 

Току що дойде едно съобщение, ще ми позволите да го зачета. 
Златен медал е връчен за „100 години Борис Христов“ за Даниела Димова. 
Пред публиката на първия премиерен спектакъл на „GARMEN DANCE“ на 
19 юли Момчил Георгиев от Министерството на културата – координатор 
на националната програма за отбелязване на 100-годишнината от 
рождението на Борис Христов, връчи на Даниела Димова – директор на 
Театрално - музикален продуцентски център – Варна, златен медал „100 
години Борис Христов“. Отличието й се дава за организацията на култовия 
концерт „ВASSISSIMO“ с най –големия Вердиев бас Карло Коломбара  и 
български басни, с който на 28 май 2014 г. на оперната сцена във Варна 
беше почетена паметта на легендата Борис Христов. Да е честито  на 
госпожа Димова. 



Даниела ДИМОВА 
Колеги, изключително благодаря за вниманието на председателя, 

естествено и на всички колеги съветници и да си пожелаем на добър час за 
Европейска столица на културата. Дай боже.  

 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме работата. Давам думата на г-жа Медиха Хамза.  
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги точка втора, трета и четвърта са на едни и същи 

основания за това ще ви предложа първо да гласуваме да бъдат гласувани 
едновременно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение точка втора, трета и четвърта да бъдат 

гласувани анблок. Мнения и предложения? Няма, в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Г-н Тонев за протокола е гласувал „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
1572-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14013598ВН-001ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Християна Мирославова Чекова от град 
Варна. 

 
 
 
1573-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14003945ВН-003ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Виктория Даниелова Георгиева от град 
Варна. 

 
 



1574-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 
КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14015773ВН-001ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Яшар Демиров Живков от град Варна. 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към следваща точка пета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



V. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 

екип за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства – 
Варна“. 

(2) – допълнение на решение № 1349-3, VI от протокол № 
28/12.02.2014 г. /приложение 21/ на Общински съвет – Варна, относно 
списък на лицата имащи право на транспортни разходи през 2014 г. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване на финансирането и 
капацитета с 200 места на социалната услуга „обществена трапезария“, 
предоставяна от фондация „Вяра Надежда Любов“. 

(4) – даване на съгласие за финансиране на разкритите нови групи в 
ОДЗ № 11 „Детски свят“ и ОДЗ № 24 „Иглика“. 

(5) – даване на съгласие за финансиране на временни целодневни 
летни групи, през месец август за неприети деца на работещи родители. 

(6) – определяне на дивидент за 2014 г. /дължим от печалбата за 
2013 г./ на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала. 

(7) – допълнение на решение № 1136-11/23/18.09.2013 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(8) – опрощаване на държавни вземания. 
(9) – допълване на решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на Общински 

съвет – Варна. 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията по „Финанси и бюджет“, 

г-н Балабанов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1575-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
124 от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14011562ВН/15.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие:  

1. Променя в т. 52 от Социалната програма на община Варна за 2014 
г., приета с решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на Общински съвет – Варна,   



приложение 16, функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”, д. 589, срока на действие на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” за възрастни с деменция от 01.06.2014 г. до 31.12.2014 г. на 
15.07.2014 г. до 31.12.2014 г. и средствата за издръжка от 44 818 лв. на 35 
218 лв.   

2. Осигурява средствата в размер на 9 600 лв. за изплащане на 
възнаграждения на екипа за изпълнение на Проект „Общностен център 
за деца и семейства - Варна” за периода от 01.05.2014 г. до 31.12.2014 г., 
за сметка на икономия в т. 52 от Социалната програма на община Варна за 
2014 г., функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, д. 589, 
във връзка с промяна в срока на разкриване на „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” за възрастни с деменция. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1576-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

50 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2014 г. и по предложение от кмета на община Варна 
с изх. № РД14012703ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна  допълва 
свое решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. - Приложение 21 и утвърждава 
списък на длъжностите в общински детски градини за 2014 г., които имат 
право на транспортни разноски, когато това произтича от характера на 
трудовата им дейност, съгласно приложение към настоящото решение. 

Транспортните разноски са в рамките на бюджета на всяка детска 
градина за 2014 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1577-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 13 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за 



социално подпомагане и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ РД14014308ВН/13.06.2014 г., Общински съвет – Варна:   

1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета с 200 места на 
социалната услуга „обществена трапезария“, предоставяна от Фондация 
„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2014 г. до 30.09.2014 г. 

2. Дава съгласие за увеличаване на финансирането на социалната 
услуга „обществена трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра 
Надежда Любов“ в размер на 39 900 лв. – местна дейност.  

3. Дава съгласие средствата за финансиране в размер на 39 900 лв. да 
бъдат осигурени в рамките на  компенсирана промяна в Социална 
програма – 2014 г., приета с решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на 
Общински съвет – Варна, Приложение 16, функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 589 – „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за възрастни с деменция“ – 35 218 лв. и 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психични 
разстройства“ – 4 682 лв.  

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1578-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1 от  

ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2014  г. и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14014242ВН/13.06.2014 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие за финансиране на разкритите места в обект 
„Пристройка на два етажа за две градински групи с подземен етаж – 
плувен басейн и физкултурен салон” в ОДЗ № 11 „Детски свят” – Варна в 
размер на 26 680 лв., за сметка на местна дейност 898 „Други дейности по 
икономика”, §10-00.  

С посочената сума да се актуализира бюджетът на ОДЗ № 11 
„Детски свят” – Варна за 2014 г., както следва: дейност 311, 
дофинансиране – 26 680 лв. за 5 бройки педагогически персонал и 3,5 
бройки непедагогически персонал, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

2. Дава съгласие за финансиране на разкритите места в обект 
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на обект „Нов корпус към ОДЗ № 
24 „Иглика” – Варна в размер на 24 570 лв., за сметка на местна дейност 
898 „Други дейности по икономика”, §10-00.  



С посочената сума да се  актуализира бюджетът на ОДЗ № 24 
„Иглика” – Варна за 2014 г., както следва: дейност 311, дофинансиране – 
24 570 лв. за 4 бройки педагогически персонал  и 4,5 бройки 
непедагогически персонал, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма.  
 
Маргарита НЕДЯЛКОВА 
Може ли да кажа нещо само? 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Маргарита НЕДЯЛКОВА 
Да се изкажа. Искам да благодаря на всички, които  са … 
 
Иван ЛУКОВ 
Кажете си името за протокола. .. Вашето име. 
 
Маргарита НЕДЯЛКОВА 
Маргарита Недялкова се казвам. Искам да благодаря на всички 

общински съветници затова, че одобриха бюджета за 200 деца, които са от 
социалната трапезария, които не могат да бъдат тук, защото са 
полуинвалиди и майките се грижат за тях. Много благодаря на всички, че 
приехте бюджета за тези 200 деца, които от месец май, дори и 
доставчиците са ни разбрали и ни предоставят материали, за да ни хранят в 
тази трапезария. Много благодаря на всички.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Няма. В режим на 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1579-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 15 от 

ППЗНП, чл. 64, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14017191ВН/15.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за финансиране на две летни, временни 



целодневни групи в ЦДГ № 13 „Звездичка“ – Варна  и ОДЗ № 4 „Чайка“ – 
Варна за месец август от 01.08.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 12 800 
лв., в т.ч. дофинансиране бюджета за 2014 г. на ЦДГ № 13 „Звездичка“ – 
Варна с 6 400 лв. и бюджета за 2014 г. на ОДЗ № 4 „Чайка“ – Варна с 6 400 
лв. Корекцията е за сметка на д. 898 „Други дейности по икономика“, § 10-
00 от бюджета на община Варна за 2014 г. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет - Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговските дружества със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 ТД печалба 
/х.лв./ 

Дължим дивидент 
(преди облагане с данък)                    

/лв./ 
 „Пазари“ ЕАД 674 514 900 
 „Обреди“ ЕООД 

 

444 339 200 
 „УСХ“ ЕАД 69 52 700 

 Общо 1 187 906 800 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, както на заседанието на 

комисията изразих своето отношение, искам да запозная и другите колеги 
с така предложеното решение. Ние вървим в посока, от една страна 
разсъждаваме, написана е една цифра в бюджета и ние на всяка цена 
трябва да я вземем. Тази цифра за нас води до намаляване възможностите 
за инвестиции в трите търговски дружества, които са посочени тук, тъй 
като цялата им печалба им остава малко над 24% или това са около 100, 
150 000 лева. Така че посоката, в която години наред, аз понеже гледах и 
решения, които са вземани в предишни години също са съсредоточени в 



две посоки. Един път е вървяло тежестта да се разпредели върху всички 
търговски дружества и обратно, върху дружествата с най-висока печалба. 
Но и двата начина не са довели до някакво съществено положително 
развитие на търговските дружества, защото ние всички знаем каква е 
ситуацията на дружествата в доболничната помощ и в двете болници. 
Непрекъснато валят искания от тях за ремонти или техника. Т.е. ние като 
ги обезкостим, след това ги караме да се развиват на собствен ход. Това не 
може да стане. Един нагледен пример даде Джагаров с кравата, нали. Това 
нещо може да върви и в посока, която води до смехотворни ситуации. В 
момента „Обреди“ трябва да правят алеи. На кого е имота? Може ли нещо, 
което не е в капитала да го работи търговското дружество? Когато се 
извършат всички подобрения и се реши да се повиши капитала на 
дружеството, тогава може да се ползват техните средства. И сега ще стане, 
ще им вземем 76 % и след това ще им върнем 50 % от тези пари, защото 
трябва по някакъв начин да се направят подходите или да се инвестира в 
ограда или в нещо друго. Затова моето предложение е и ще Ви кажа на 
какво се мотивирам, печалбата да бъде не повече от 50 %, което ще доведе 
някъде до около 500 000 лева. Значи до 55 %, ако направим печалбата …    

 
Иван ЛУКОВ 
Дивидента или печалбата? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Извинявам се, дивидента, остава една разлика около 400 000 лева. 

Има два пътя при евентуална актуализация на бюджета да се актуализира 
тази сума или втория начин е икономия от дейностите на общината 
заложени в бюджета в рамките на тези 400 000 лева и по този начин ще 
дадем възможност на тези три дружества да се, най-елементарни 
инвестиционни намерения да свършат в дейността си за 2014 г. Защото, 
ако и тази година не помогнем с нищо на търговските дружества, защото аз 
не виждам никъде възможности в бюджета на търговските дружества от 
здравеопазването на база първото тримесечие резултатите, които гледахме 
да се реинвестират пари от тяхна страна. Т.е. нашите дружества ще останат 
на същото ниво, трудно ще привлекат клиенти, защото не са конкурентно 
способни на пазара и с годините ще се обезличат и няма да бъдат 
притегателен център за доболнична помощ. Има дружества, в които с 
години наред един апарат не е инвестиран, нали. Сега г-н Тонев, ако имате 
нещо кажете … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само две думи бих искал да Ви отговоря, ако сте приключил. 

Извинявам се. 
 



Пламен НАЧКОВ 
Може да си дадете становището. Аз това предложение правя, до 55 

% да бъде дивидента, под 50 % не може да падне, така че … 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма как да го запишем „до 55“. „До“ не може да бъде, трябва да 

бъде цифра.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Веднага мога с една елка да Ви изчисля колко са 55 %. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме, не може да бъде „до 55 %“, трябва да бъде „55 %“. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Добре „55 %“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това исках да уточним.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Добре „55 %“ и вече се разхвърля в суми и абсолютни цифри.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов поиска думата и веднага след това г-н … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кратък ще бъда в отговора на г-н Начков, както в началото казахте 

става въпрос за изпълнение на приходната част на бюджета на община 
Варна за 2014 г. Този въпрос би следвало да се коментира при разглеждане 
и приемане на проекта за бюджет. На второ място както всички виждате 
лечебните заведения, търговски дружества със 100 % общинско участие са 
освободени от заплащането на дивидент. Никой не търси от тях дивидент, 
така че да говорим, че ги обезкостяваме, като им взимаме дивидента е 
несериозно. Просто дивидент не взимаме от лечебните заведения. На трето 
място говорейки за инвестиционна програма, трябва да се замислим първо 
тези дружества и техните мениджърски екипи, три дружества които са 
цитирани в проекта за решение, дали са ни представили такава 
инвестиционна програма. Аз лично не съм запознат да има представена 
такава в деловодството на Общински съвет. Ако Вие сте запознат по 
някаква друга причина с някоя от инвестиционните програми, това е 
съвсем отделен въпрос. Така че подкрепям така направеното предложение. 

 



Пламен НАЧКОВ 
Значи, когато се приема бюджета г-н Балабанов, се слага една 

прогнозна сума, значи тя не е удобна и аз затова я посочих два пъти, в 
които може тези 400 000 да ги преодолеем. Второто, инвестиционни 
програми, извинявайте много има екипи в тези търговски дружества по 
подходящия ред, срок за изискване и да се види какво правят. Но аз Ви 
говоря, че ще последваме пътя на дружествата от здравеопазването. Не съм 
Ви казал за тази година, че взимаме дивидент. Така че вижте малко, 
разсъждавайте, вкарваме тези дружества в един колапс. Те не са чак 
толкова доходоносни, както си мислят всички.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, бих се съгласил с г-н 

Начков, казвам бих се съгласил, ако наистина тези дружества или 
мениджърския екип на тези дружества, наистина в началото на годината 
бяха предложили някаква инвестиционна програма. Ние сме принципал на 
тези дружества и общо взето следим за попълването на бюджета, чрез тези 
дружества, чрез работата на тези дружества. Всеки един правилно или 
добре управляващ мениджърски екип, би следвало в началото на годината 
да направи своята инвестиционна програма, за която говорим, да предвиди 
средства, които са му необходими да инвестира в дружеството и след това 
тези средства да бъдат заделени от печалбата, която реализира. 
Безсмислено е сега да си играем на цифри и да определяме различни 
проценти, било то 55, 75 или колкото и да са. Така или иначе тези приходи 
са заложени в общинския бюджет и е по-добре да влязат в него, чрез 
плащане на този дивидент от тези дружества. Моят апел към всички, по-
скоро към тези три дружества, през следващата година наистина да 
направят труда си и да представят инвестиционна програма още в началото 
на годината, защото сега нали разбирате, че дори да не вземем 75 %, т.е. да 
не отчислят 75 % от дивидента, а примерно 55 % и те не са наясно с 
разликата от 20 % какво ще направят. Така че най-добре е да се отчислят 
тези 70 и колко процента, колкото е взето решение на комисия, а 
следващата година при заинтересованост от тяхна страна и при желание за 
инвестиции, да представят инвестиционна програма, която ще бъде 
одобрена и след това дивидента, който ще отчетат, няма да бъде в този 
размер. Това е, благодаря и предлагам да приключим дебатите и да 
преминем към гласуване.  

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. Само Ви помоля, понеже виждам контрольора на 

„Обреди“ тук, ако желае да вземе думата по отношение на това дали има 
инвестиционна програма или няма в дружеството.  

 
Димитър КОЛЕВ 
Г-н председател, господа общински съветници, Димитър Колев се 

казвам и съм контрольор на дружеството „Обреди“ ЕООД. По отношение 
на инвестиционната програма на дружеството, такава не ми е известна. 
Направил съм доклад, който съм представил март месец по отношение на 
политиката на дружеството. В него са направени определени препоръки, 
които следва да се вземат под внимание от ръководството на дружеството. 
Моето становище е, че не бива и не следва да се дават пари просто ей така, 
без да има даден проект, инвестиция с ясни цели, ясна програма и какъв 
резултат тя би постигнала. Това е мнението ми по отношение на 
дружеството, който би желал може да се запознае с доклада ми, по-
подробно с детайлите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. Имаше постъпило предложение за прекратяване на 

дебатите.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не, моля Ви се. Аз също искам да питам контрольора, може ли като 

общински съветник да задам въпрос към контрольора?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има процедурно предложение колеги. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
След като г-н, след като Вие … След като г-н Андрей Василев внесе 

предложение за прекратяване на дебатите, г-н Луков даде думата на 
контрольора на „Обреди“. И тъй като аз съм била три години контрольор 
на „Обреди“, искам да му задам въпрос. Аз три години съм виждала 
инвестиционна програма на „Обреди“, в края на годината се изготвя, в 
началото на годината се изпраща в общината. Отделно от това г-жа 
Георгиева може да каже, че част от дивидента на „Обреди“ две поредни 
години мисля, че беше, ако не ме лъже паметта се даваше за изплащане на 
земи в Гробищен парк „Тополи“, т.е. целево. Според мен това е най-
доброто, което може да се направи. Дивидентите на тези фирми, тъй като, 
да - ок, добре, ще им вземем тези пари, но те да отидат целево във 
изграждане на съответната инфраструктура, защото инфраструктурата 
гробищната е на общината, тя не е на фирмата, тя е на община Варна 



собственост. Така че не знам г-н Колев защо не е виждал инвестиционна 
програма, аз три години съм била там и съм я виждала и сме я обсъждали. 
Може би тази година той е пропуснал. Това го казвам в тази връзка 
„Обреди“, докато аз съм била там, дивидента е отивал за целево, за 
закупуване на нови терени за да може пари, които община Варна така или 
иначе не може да задели, да се заделят. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах Ви много добре, благодаря.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз искам думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Искам да Ви информирам и аз се чудя как прокуриста не знае тази 

информация … 
 
Иван ЛУКОВ 
Той не е прокурист. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Не  прокурист, извинявайте, нашия представител, нали така в борда? 

Когато на комисия „Градоустройство, архитектура и строителство“ беше 
докладван проект за създаване на нов гробищен парк в „Аспарухово“ с 500 
декара терен. Моето предложение на комисия „Финанси и бюджет“ беше 
свързано именно с този проект, т.е. да намалим дивидента, койот ние 
вземаме, тъй като там има ясен план, който предстои, при добиване на част 
от терена, инфраструктура създаване и т.н. И много ми е интересно, 
господина, забравих му името как той не знае за това нещо, когато на 
заседание на комисия „Градоустройство и архитектура“ се внася този 
проект.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Значи, можем ли ние, искам да дам и оценка. Можем ли ние да 

доверяваме това, което той току що каза? 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. Както казах .. Г-н Начков, ама постъпи 

предложение за прекратяване на дебатите сега. .. Добре, заповядайте г-н 
Начков.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да попитам контрольора на база това което каза, че той 

нямал информация за наличие на инвестиционна програма, това нормално 
ли е в взаимоотношенията между него и управителя? Второ, аз не случайно 
му задавам въпроса. Второ той наясно ли е със своите задължения по 
Търговския закон като контрольор? Защото аз считам, че има някакви 
разминавания между неговото изказване и правомощията му като 
контрольор по Търговския закон. Да ги прочете, да не влизаме в дебати и 
нека да има по-голямо самочувствие като контрольор и правилно да ни 
информира тук за събитията и действията, които стават в едно общинско 
търговско дружество, ние затова сме го сложили там. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Г-н Атанасов искаше думата и след това г-н Радев. Държите ли 

преди него … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, значи в самата комисия ние 

коментирахме всички тези неща в момента, че самите средства са 
заложени вече в бюджета, макар и да са прогнозни и затова мисля, че там 
точно се обединихме около едно нещо, да искаме инвестиционните отчети 
и при актуализацията на бюджета, въз основа на тези неща евентуално да 
предвидим нещо, което да бъде променено в процентите. Второто нещо, 
което беше предложено и от г-н Станев беше договорите на всички 
прокуристи да бъдат обвързани с финансовите резултати на самите 
дружества. Така че моето предложение е, ако може това, ако трябва да го 
формулирам допълнително и да бъде включено в това решение. .. Да го 
формулирам ли това като предложение? Значи предложението ми е: първо 
да изискваме от всички дружества инвестиционна програма и в договорите 
на прокуристите, да бъдат обвързани с финансовите резултати на самите 
дружества.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моето мнение е тук, аз съм съгласен с колегата …  
 
 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
И само още едно нещо, при актуализацията на бюджета, при 

представени инвестиционни планове от дружествата, евентуално, т.е. въз 
основа на тях да се направи анализ за коригиране на процента.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Може ли само, г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не, искам само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Е не, не може.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Имаше неверни твърдения … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян, не може. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
На 16.10.2013 г. „Обреди“ са внесли … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян, не съм Ви дал думата.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Вие току що казахте, че нямат инвестиционна програма … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата, г-н Радев поиска думата преди Вас.   
 
Марина КАРАПЕТЯН 
На 16-ти октомври 2013 г., погледнете си преписките.  
 
Ради РАДЕВ 
Няма да се изказвам по темата, искам само да заявя, че в частта 

„Пазари“ ЕАД, Ради Радев и г-н Валентин Станев не участват в 
гласуването, тъй като са дадени всички дружества заедно, да знаете просто 
да не ни броите като гласове.  



Димитър КОЛЕВ 
Извинявам се г-н председател, понеже ми се засегна името, ако може 

да … 
 
Николай ДОЧЕВ 
Секунда само. По отношение на „Пазари“, Николай Дочев не 

гласува.  
 
Иван ЛУКОВ 
Не участва в гласуването. .. Г-н Колев, слушам Ви.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Искам да кажа по отношение на „Обреди“ и аз не гласувам. Марина 

Карапетян, защото става въпрос за миналата година, нали? Дивидент за 
миналата година. Да, не гласува, не участвам в гласуването за „Обреди“.  

 
Димитър КОЛЕВ 
Понеже ми се спомена името, г-н Джагаров, бих искал да, след като 

сте толкова запознат с този проект, по отношение за гробищния парк, ако 
може да ми кажете каква сума ще струва той, кой ще го изпълнява и в 
какъв срок ще се изпълни, за да сме наясно. Нали трябва да има 
конкретика когато се правят инвестиционни намерения. А относно г-н 
Начков, моите задължения като контрольор са да се следи за ефективното 
изразходване на средства по отношение на инвестиционната политика и аз 
си ги изпълнявам съвестно като съм предал доклада, с който ви призовавам 
да се запознаете.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на всички, които се изказаха, малко по-свободно мина 

работата, но има предложение за прекратяване на изказванията, предлагам 
да го гласуваме. .. Колеги, постъпило е предложение за прекратяване на 
изказванията, в режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 6; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Предлагам ви колеги, за трите дружества понеже има наши колеги, 

които няма да участват в гласуването в различните дружества, ви 
предлагам за всяко едно от дружествата да бъде гласувано отделно 
процента за дивидента. В режим на гласуване сме за предложението всяко 
едно от дружествата да бъде гласувано отделно.  

 



Резултати от гласуването: за – 35; против – 3; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 
Г-н Начков, Вашето предложение за 55% дивидент за трите 

дружества ли да важи или по отделно? За трите? Т.е. подлагам на 
гласуване Вашето предложение. .. Предложението на г-н Начков за 
дружество за „Пазари“ ЕАД, неговото предложение е дивидента да бъде 
55%. Гласуваме предложението на г-н Начков. В режим на гласуване сме 
колеги. .. За 55 % от печалбата. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1580-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Пазари“ ЕАД в размер на 55% от печалбата. 

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 7; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 
Да гласуваме основното предложение, което беше … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам, допълнение от г-н Атанасов да се 

изискват инвестиционните програми от дружествата, отделно ли да го 
гласуваме? 

 
Иван ЛУКОВ 
Да го гласуваме ли сега, като решение или накрая като общо? … 

Гласуваме основното предложение за „Пазари“ ЕАД, дължимия дивидент 
да бъде 514 900 лева. Старото, да. В режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 



№ ТД печалба 
/х.лв./ 

Дължим дивидент (преди 
облагане с данък) /лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 674 514 900 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 7; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 
Моля? Г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Искам прегласуване на това решение.  
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорваш гласуването? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да, оспорвам гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорено е гласуването колеги, в режим на гласуване сме. 

Предложението за дивидента на „Пазари“ 514 900 лева. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1581-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 
№ ТД печалба 

/х.лв./ 
Дължим дивидент (преди 

облагане с данък) /лв./ 
1 „Пазари“ ЕАД 674 514 900 

Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 
на дължимия данък при източника. 

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 7; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 12, предложението не се приема. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Виждам колеги, че сте против реализация на приходната част, нямам 

нищо против това нещо, освен това, не напротив, както Вие не си 
задържате за себе си Вашите коментари, така и аз няма да си позволя да си 
ги задържа за себе си. Знаете много добре какви разходи ни предстоят 
извънредни по отношение на „Аспарухово“. Така че не реализиране на 
приходната част е несериозно.  

 
Иван ЛУКОВ 
Следващото  предложение е пак за „Обреди“, предложението на г-н 

Начков за 55 % дивидент от печалбата. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1582-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Обреди“ ЕООД в размер на 55% от печалбата. 

 
Резултати от гласуването: за – 12; против – 13; въздържали се –

13; отсъстващи – 10, предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението така, както е постъпило за „Обреди“ 

ЕООД, дивидент дължим преди облагане с данък 339 200 лева. В режим на 
гласуване сме.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1583-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

№  
 

ТД печалба 
 

Дължим дивидент 
                       

 
1 „Обреди“ ЕООД 

 

444 339 200 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 7; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 



Снежана Донева предлага да прегласуваме, а още един - 25. 
Следващото предложение за „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, 
предложението на г-н Начков за 55 % дивидент. В режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1584-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД в размер 
на 55% от печалбата. 

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

16; отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Гласуваме така, както е внесено предложението, а именно дължим 

дивидент при облагане с данък 52 700 лв. В режим на гласуване.  
 
1585-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 
№ ТД печалба 

/х.лв./ 
Дължим дивидент 

(преди облагане с данък)                    
/лв./ 

1 „УСХ“ ЕАД 69 52 700 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 7; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, оттеглям предложението си, 

което направих, просто ще го обсъждаме в комисия и така ще го 



предложим с конкретно решение за надявам се следващата сесия и при 
актуализация. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Атанасов. Г-жа Гърдева.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, в момента това, което направихме е да вземем 

пари от най-бедното дружество, като приходна част към бюджета, да 
блокираме приходната част на бюджета, да не може да се реализира и 
политиката в „Аспарухово“ и социалната политика, изобщо направихме 
нещо, от което трябва да се срамуваме всички тук. Така че мисля, че трябва 
да вземем да прегласуваме отново предложенията и да осигурим 
приходната част на бюджета на община Варна. Защото това е подигравка, 
това е подигравка с варненци.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков и г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз искам само да поправя колежката. Ние не сме взели пари от най-

бедното дружество, а предварително сме направили сметка колко пари да 
вземем, за да влязат в приходната част на бюджета. Хайде да не хвърляме 
камъни върху себе си. Какво значи взехме пари от най-бедното дружество? 
Ами тогава да не го бяхме залагали да взимаме пари.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявам се колега, не се изразих правилно, просто от това 

дружество няма да вземем … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, дайте да спазваме някакъв ред вече. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, не приемам тезата на колежката, аз 

считам, че нищо фатално днес не се е случило. Значи има август, 
септември, октомври, в един момент това решение може би ще намерим 
близки позиции, за да осигурим необходимия дивидент. Но сега да си 
играем на котка и мишка, значи днеска, ако не е станало, нека да не го 



драматизираме толкова, защото опита показва, че интересите в другата 
сесия може да надделеят, може да стигнем до някакъв компромис.  

 
Иван ЛУКОВ 
А може да бъде тогава по-голям дивидента, процента.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Може, да, всичко е възможно.  
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, въпроса с дивидента се обсъжда на три 

нива и на три етапа. Първи етап това е при проекцията за бюджета, при 
остойностяването на разходите и след това при гаранцията им, 
гарантирането им, чрез приходната част. Втория етап, това е при 
гласуването на самия бюджет, когато косвено, макар и не в конкретните 
размери се определя приблизителните приходи, които трябва да са 
гарантирани в бюджета и това е едно гласуване, което се прави 
обикновено, за да могат фирмите да бъдат информирани овреме за това, 
което се гласува в бюджета. Лично моето мнение е, че трябва да се гласува 
с гласуването на бюджета и дивидентите. Не са готови отчетите на 
дружествата, затова не ги гласуваме. В случая, така няма драма, 
дивидентите на дружествата ще бъдат взети, ще бъдат в размера, който е 
необходим на варненци и самите дружества, могат да го предложат това 
нещо на общинския съвет, за да няма нали тайни, задкулисни неща, затова 
аз мисля, че просто това, което стана тук ни подсказа г-н председател и на 
председателя на комисията го каза, това което няколко месеца или може би 
вече година и половина отлага, а именно разглеждането варненската 
общинска икономика и вземането на конкретни управленски решения 
спрямо всяко едно дружество. Мисля, че и вчера и онзи ден на 
председателски съвет и това се разглежда, време му е да седнем, да ги 
разгледаме и тогава ще намалеят дребните спорове за 20 % или за 15 %. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Станев. Заповядайте г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1586-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и чл. 19а от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД14016493ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна допълва свое 
решение № 1136-11/23/18.09.2013 г. в частта на точка 1136-11-1, абзац 
първи в следния смисъл:  

Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 
от Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на 
средства за съфинансиране собственото участие на общината за покриване 
на допустимите разходи, недопустими разходи (включително 
невъзстановим ДДС), по следните проекти: 

• „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система 
за устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа 
за интегриран градски транспорт в петте големи града”;  

• проектно предложение № DIR-51315001-1-195 „Прилагане на 
мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, 
Стара Загора и Плевен”, подадено за финансиране от ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на 
качеството на атмосферния въздух“, процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG 
161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен подвижен състав на 
градския транспорт”. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 
община Варна да подпише допълнително споразумение към договора за 
заем, в което да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение му. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Ивайло Бояджиев за протокола „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, предлагам ви по осма точка трите решения да ги гласуваме 

анблок, тъй като са на едни и също правни основания. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпило е предложение за гласуване анблок трите 

подточки на осма точка. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1587-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001649ВН/20.11.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на „НИНА 89“ 
ЕООД представлявано от Веселин Янков Димов, гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик”, бл. 401, вх. 5, ет. 6, ап. 91. 

 
 
1588-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС13001326ВН/11.10.2013 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Мирка 
Тодорова Добрева, гр. Варна, ул. „Люляк” № 15. 

 
 
 
1589-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС13001348ВН/21.10.2013 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ЕТ „Момчо 
Момчев – Комерс“ представлявано от Момчо Стойчев Момчев, гр. Варна,  
жк „Владислав Варненчик”, бл. 227, вх. 1, ет. 6, ап. 22. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последното предложение за решение, уважаеми колеги: 
 
1590-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна допълва свое решение № 1349-3/28/12.02.2014 г., Приложение № 



20 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджет“ с второстепенен 
разпоредител с бюджет ОП „Спорт – Варна“, считано от 01.06.2014 г. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря колеги и от името на групата на ГЕРБ предлагам обедна 

почивка да на правим.  
 
Иван ЛУКОВ 
Така, предложена е почивка – 12:37 е сега, един час. Колеги, да ви 

помоля в 13:30 да си заемем местата, за да започнем работа, да се опитаме 
да поприключим.  

 
  



Следобедно заседание – начало от 13:30 ч. 
 
 
Присъстват 41 общински съветника, отсъства: 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добромир ДЖИКОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Миглен ТОДОРОВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Таня ПАРУШЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Таблетите не са включени. Пробно гласуване. .. 36 положени 

подписа.Откривам следобедното заседание на Тридесет и четвъртото 
заседание на Общински съвет – Варна.  

Продължаваме по приетия дневен ред. Точка шеста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



VI. 
 

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

“Правна комисия” относно: 
(1) – изменение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми 

обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 
(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна и Приложение 1 към същата. 

(3) – приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на 
територията на община Варна. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Боева – председател на постоянна комисия 

„Правна комисия“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Добър ден.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1591-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14000405ОД-
007ВН/09.06.2014 г., Общински съвет – Варна отменя чл. 47, ал. 2, т. 4 от  
Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на 
чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Начков. На микрофона да можем да го 

запишем в протокола после. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Едно предложение към г-жа Боева имам, ако може да разшифрова 

точната промяна какво касае, защото четири човека са на комисията и 
нямам възможност да се информирам, какви са промените. 

 
 



Юлияна БОЕВА 
Да, веднага ще обясня. Това е при подаване на заявление за 

поставяне на преместваеми обекти съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 се е 
изисквало за обекти за търговия с хранителни стоки в това число с плодове 
и зеленчуци съгласувателно писмо или удостоверение от Областна 
дирекция по безопасност на храните – Варна относно съответствие с 
Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, като това изискване 
не че по принцип следва да отпадне, а да не е предходно преди издаване на 
разрешенията, а след това всъщност се издава. В този смисъл е 
становището и на институциите като сме разгледали съответните писма. В 
това се състои. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и предложения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 2.1.: 
 
1592-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14013691ВН/09.06.2014г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Варна и Приложения 1 и 2 
към нея, съгласно приложение № 1, към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 2.2.: 
 
1593-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и по предложение на Миглен Тодоров – общински съветник с 
№ ОС14000709ВН/02.06.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Варна и Приложение 
1 към нея, съгласно приложение № 2, към настоящото решение. 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? 
 
Юлияна БОЕВА 
От материалите може да се прави справка, но това е улесняване на 

гражданите в смисъл обединяване на две досегашни услуги в една и 
конкретно приемане и одобряване на проект на ПУП по чл. 128 от ЗУТ.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 3.: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от 

АПК, и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14016373ВН/04.07.2014 г., Общински съвет - Варна 
приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на 
Община Варна, съгласно приложение № 3. 

 Тук бяхме заедно с комисия по „Архитектура“. Като ще отбележа, че 
тази наредба ни беше внесена и преди от администрацията, след което я 
обсъждахме, върнахме я, отново я разглеждахме. Направихме съвместно 
някои корекции и в окончателен вид по един от членовете поискахме 
становище на адвокат – довереника към Правна комисия – адв. Стамов, по 
параграф втори да обоснове дали собственика на терена да влиза в 
адресатите и на солидарната отговорност на направените разходи, като по 
негово предложение, така предложената ви наредба придобива следния 
вид, а именно: 

Параграф втори от „Допълнителните разпоредби“, ал. 2 да се чете 
както следва: „В случаите, в които собственикът на терена е възложител на 
строежа и извършителят на незаконния строеж са различни физически 
и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по 
принудителното изпълнение на заповедта за премахване.“ Тук към думата 
собственик е добавено „възложител на строежа“. В това се състои 
допълнението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. .. Г-н Темелков думата ли искате? Г-н Темелков и след 

това г-н Тонев. 
 



Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Имам само два въпроса. Първо, защо чак сега се внася, нали 

доколкото разбрах технически е проблема за внасянето чак сега. И 
другото, което е - защо не е в Наредбата за обществения ред, а се прави 
отделна наредба, тъй като и Наредбата за обществения ред се нуждае от 
корекции в частта си за събарянето на незаконните строежи? И не би ли 
следвало да бъде в една наредба всички незаконни строежи да бъдат 
уредени и да не се получава една бюрокрация, която е към момента, 
няколко наредби за едно и също нещо?  

 
Юлияна БОЕВА 
Тази наредба се приема в съответствие с изменението на ЗУТ и то 

именно изменението в чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и тя е специална наредба по 
този член от ЗУТ. Сега, вероятно Наредбата за обществения ред, ако имате 
предвид, че и тя има нужда от някаква промяна ще я променим, няма 
проблем. .. И столичния Общински съвет я прие преди месец, така че ..  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, да ви обърна внимание на чл. 5 от въпросната наредба, 

където е казано: „В едномесечен срок от съставяне упълномощени със 
заповед от кмета на община Варна (района), длъжностни лица, назначени 
по реда и служители от ОП ”Инвестиционна политика”. Така написано 
означава, че въпросните длъжностни лица трябва да са само служители на 
Инвестиционна политика. Това ли е смисъла на наредбата? 

 
Юлияна БОЕВА 
„И“, съюза е „и“. 
  
Владимир ТОНЕВ 
Съюза „и“, който в математиката означава, че и двете събития трябва 

да се случат, за да действието да е валидно. А по-правилния текст, ако 
могат да бъдат извън това, би трябвало да бъдат „и заедно със служители 
на „Инвестиционна политика“. Оставяйки го „и“ означава, че всички 
служители трябва да са от „Инвестиционна политика“. Ще имаме правен 
казус, където нещо такова може да се събори. 

 
Юлияна БОЕВА 
Текста е „длъжностни лица назначени по реда на чл. 223, ал.  2“. 

Това са от една страна. 
 



Владимир ТОНЕВ 
Няма от една страна, съюза „и“ ги обединява, като едно цяло. 
 
Юлияна БОЕВА 
Не е така. „И служители от „Инвестиционна политика“. И едните, и 

другите. 
 
Владимир ТОНЕВ 
„И“-то ги обединява, като едно цяло. Би трябвало тогава да направим 

промяна „служители назначени по реда на чл. 223, ал. 2 заедно със 
служители от общинско предприятие „Инвестиционна политика“, ако това 
е било смисъла. „И“-то ги обединява и означава, че служителите трябва да 
бъдат назначени само и единствено от „Инвестиционна политика“. 

 
Юлияна БОЕВА 
Съюза „и“ не предполага или, съюзът „и“ предполага и едните и 

другите. 
 
Владимир ТОНЕВ 
„И“ означава заедно, значи съединяването означава, че това да са 

служители само от „Инвестиционна политика“. Ако искате ще го оставим 
така, но това при първия акт на събаряне е вратичка някой да го събори в 
съда. Просто за изчистване на текста. Нямам обвинения към … 

 
Юлияна БОЕВА 
Не считам, че има двусмисленост в текста. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Както Вие решите, аз го предлагам да стане така като промяна в 

текста и моля да го подложим за гласуване, защото се опасявам, че има 
двузначност и после може да си имаме главоболия … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов поиска думата, може да даде някакво разяснение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма излишни спорове как да се формулира. Предлагам към съюза 

„и“ да се добави наклонена черта „и/или“ да стане. 
 
Юлияна БОЕВА 
Не, то така е още по-зле. 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Г-н Балабанов, има предложение там като се завърши вместо „и“ да 

стане „заедно със служители от ОП „Инвестиционна политика“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защо само „заедно“? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Е ми защото, както е направено по-нататъка в наредбата има и 

служители от „Инвестиционна политика“, те контролират и така нататък. 
Това е подчертано в някои от по-следващите членове. Смисъла и духа е 
било …  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това значи ли, че те трябва да действат заедно само? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ами такъв е духа на наредбата, че трябва да са служители  назначено 

от община Варна, заедно със служители от дирекцията. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не във всяка една хипотеза е необходимо да бъдат заедно. Това имах 

предвид, затова казах „и/или“. Което предполага и двамата, и едните и 
другите заедно, и едните самостоятелно и другите самостоятелно, „и/или“. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Имате повече съдебна практика, може и да сте прав. Оттеглям си 

предложението. Съгласявам се с това на г-н Балабанов.  
Другото в чл. 6 от наредбата, където е указано, че преди събарянето 

„уведомява всички заинтересовани лица, експлоатационни дружества и 
органите на МВР“. Би трябвало да се сложи „в срок не по-малък от, 
многоточие, дена преди започване на събарянето“. Защото излиза, че ние 
ще бъдем правно добре, ако ги уведомим в осем часа сутринта, а започнем 
събарянето в девет. А после след това искаме да има служители. 
Приканвам  колегите да измислим някакъв разумен срок, може би три дена 
преди започване на събарянето да бъдат уведомени. Три дена говорим за 
пожарна, полиция и други неща, три дена са достатъчни. Заинтересованите 
лица предварително са уведомени, че ще ги събарят. 

 
Юлияна БОЕВА 
Така, значи предложението как да стане на ал. 6? 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Предложението оставям на Вас, като председател на комисията да 

кажете от правна гледна точка, кой е разумния срок. Но ако го оставим чл. 
6 без срок е малко трудно работимо. 

И последното това, което го изчетохте току що като допълнение, в 
случаите когато собственика на терена извърши незаконен строеж на 
терена са различни физически и/или  юридически лица. В предвид на това 
колко незаконни постройки сега община Варна ще трябва да събори на 
свой терен, това означава ли, че де факто тя упълномощава половината от 
разходите, които трябва да ги съберем от половината от извършителите на 
незаконния строеж. Защото община Варна също е собственик на терена и 
по този начин ние ще трябва да поемем половината от разходите съгласно 
тази наредба. В тази връзка ми се струва, че не е удачно собственика на 
терена да отговаря солидарно - в 90 % от случаите това е община Варна, 
когато има незаконни строежи. В частния не позволява на чужди хора да 
строят върху имота му, той дига и алармира обществеността много по-
рано. 

 
Юлияна БОЕВА 
Именно по тази причина добавихме „когато собственика е 

възложител на строежа“. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не, в случаите когато собственика на терена и извършителя на 

незаконния строеж са различни физически и юридически лица. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, затова добавихме „в случаите когато собственика на терена е 

възложител на строежа“, добавихме това. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Няма го това „възложител на терена“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Е сега го добавихме. Нали го изчетох още в началото.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Добре, оттеглям си предложението. Помислих, че целия абзац го 

добавяте като такъв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Не, не. Само тази дума, когато е „възложител на строежа“. Така, 

значи в чл. 6 предложението е да се добави „в срок от 3 дни“. Нали така, г-
н Тонев? 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, има мнение на юристи, че не е правно издържано. „3- 

дневен срок“ не е правно издържано. 
 
Юлияна БОЕВА 
Когато няма упоменат се спазват сроковете по АПК. … Става 

придържане към сроковете упоменати в самия ЗУТ. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ако за уведомяване на лицата има в отделен закон посочени срокове 

то тогава няма нужда да е в наредбата. Но ако няма посочени срокове, 
хубаво е да имаме срок, за да не ни събарят нашите решения в съда. От 
типа на „казаха ми вчера или обявиха го днеска сутринта пък събарят в 10 
часа“. Благодаря. 

  
Юлияна БОЕВА 
Значи все пак да остане както е, пък в края на краищата има и ЗУТ, 

има и АПК, така че да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Комисията това, което е предложила с … 
 
Юлияна БОЕВА 
С корекцията в параграф 2, ал. 2. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Моята корекция няма ли да ми разрешите да я кажа? Предложението 

г-н Луков, ако няма други общински съветница мисля, че имам право като 
гражданин. 

 
Иван ЛУКОВ 
Не. Имаше комисии и там можеше да се изкажете абсолютно всички 

мнения. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Аз съм се изказала. Тъй като … 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря, госпожо. Първо не съм Ви дал думата. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Питам само. Ще ми дадете ли думата или няма да ми дадете думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва да го подложа на гласуване на съветниците. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Така ли е по правилник? 
 
Иван ЛУКОВ 
Точно така е по правилник. Трябва да го подложа на гласуване и 

съветниците да решат дали да Ви дадем думата. .. Така, конкретно. Г-жо 
Боева, допълнително да се уточнят нещата между юристите, след което ще 
го подложим на гласуване. През това време, ако искате можете да говорите 
на микрофон. 

 
Татяна ИВАНОВА 
Може ли да си направя предложението или не може? 
 
Иван ЛУКОВ 
Отправете си предложението. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Предложението ми е във връзка с параграф 2, ал. 1 - в какъв смисъл? 

В него пише: „адресат/адресати на заповедта са физически или 
юридически лица, които могат да бъдат: лицето собственик на терена, лице 
с ограничени вещни права, изпълнителят на незаконния строеж или лицата 
по в чл. 225а, ал. 5“. Така както е написано адресатите на заповедта са 
лицата, които трябва да я изпълнят, ако собственика на терена няма нищо 
общо с извършения незаконен строеж, при така формулирания текст той 
автоматично се явява за адресат, който ще бъде изкаран задължено лице. 
Така че моето предложение е текстът „физически или юридически лица, 
които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничени вещни 
права“ да отпаднат и да си остане само „извършителят на незаконния 
строеж или лицата посочени в чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ.“. Тъй като съгласно 
съдебната практика, която аз съм чела, задължено лице е изпълнителя на 
строежа най-вече. Това трябва да се уточни и той трябва да е адресат на 
тази заповед, защото с така формулираната ал. 1, собственик или човек с 
вещно право, който няма нищо общо с незаконния строеж, може да се 
укаже адресат или задължено лице. А също така ал. 2 да отпадне, така 



както е формулирана дори с корекциите, а да се тълкува закона. Понеже 
това е моето мнение, аз така ги виждам нещата, аз 15 години вися по 
съдилищата точно във връзка с незаконното строителство. Благодаря ви, че 
ме изслушахте и че ми дадохте думата. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Само за протокола да си кажете името, за да може 

да го запишем. 
 
Татяна ИВАНОВА  
Татяна Иванова – гражданин.  
 
Иван ЛУКОВ 
Юрист по образование? .. Да, разбрах, питам просто за протокола. 

Разбрах Ви много добре. Ако имате още такива предложения е хубаво да 
се срещнете с председателя на комисията, Правната комисия, там са 
обсъждани въпросите. Задавайте ги, да отпаднат и т.н., което трябва да се 
приеме да се направи както трябва да бъде. Г-н Недков поиска думата. 

 
Татяна ИВАНОВА  
Може ли само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, не съм Ви дал повече думата. Изслушахме Ви … 
 
Николай НЕДКОВ 
Предложенията на госпожата са юридически несъстоятелни, не може 

само изпълнителя да отговаря, защото този изпълнител може да изпълнява 
пък да има собственик, който е бил възложител. А юристите са си казали 
думата, това нещо мина и през правна комисия и мисля, че е излишно да 
приемаме нови и нови предложения. Второто предложение също беше 
юридически несъстоятелно, в момента даже не мога да се сетя точно за 
какво беше. Да, кой може да бъде адресат. Ами различни лица могат да 
бъдат адресати, не можем да казваме, че само тоз ще бъде адресат. Там се 
казва „могат да бъдат“. Не е казано, че всички съвместно, съвкупно, а 
някои от тези посочени лица. Затова предлагам прекратяване на 
разискванията, процедурно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Аз затова попитах, юридическо ли образование 

има госпожата. Оказа се, че юристите се намесиха и казаха, точно как 
трябва да бъде. Има постъпило предложение за прекратяване на дебатите. 



Колеги, предлагам за гласуване предложението на г-н Недков за 
прекратяване на дебатите по въпроса. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
         
Подлагам на гласуване текстът, който беше изчетен от г-жа Боева с 

допълнението, което беше направено от адвокат – довереникът г-н Стамов. 
В режим на гласуване, колеги.  

 
1594-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, 

ал. 3 от АПК, и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14016373ВН/04.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията 
на Община Варна, съгласно приложение № 3, към настоящото решение. 

 
За – 34; против – 0; въздържали се – 3; отсъстващи – 11, 

предложението се приема. За протокола, г-н Атанасов „за“. Станаха 35. 
  
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Точка седма от дневния ред.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



VII. 
 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
 
(1) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ст. Богориди“ № 3. 

(2) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14. 

(3) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху временни обекти, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Войнишка“ № 3. 

(4) – отмяна на решение № 528-12/9/04, 05.07.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 
имоти - общинска собственост. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП 
„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“ на автомобил – 
общинска собственост. 

(6) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление обект „Многофункционална спортна зала“, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 18. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Василев 
Атанасов“ № 3-3А. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 29. 

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

(10) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Константиново. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк“ № 4 А. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 40. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(14) –  допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, парк 
„Приморски парк“. 



(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хризантема“, магазин № 12. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на недвижим имот, 
находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(19) – одобряване на пазарна и провеждане на търг за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг  за 
продажба на  недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз“. 

(23) – отмяна на решение № 927-7/17/29.04.2013 г. и даване 
предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект на 
техническата инфраструктура: ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст 
„Каварна“. 

(24) – даване на предварително съгласие за преминаване на 
проектно трасе на обект: „Пътна връзка за крайпътен обект в ПИ 026003 
по КВС на землището на с. Тополи, ЕКАТТЕ 72709, община Варна, област 
Варна“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петър Райчев“ № 17. 

(26) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ростов“ № 17. 

(27) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий“ № 139. 

(28) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в с. Тополи, ул. 
„Николай Христов“ № 44. 

(29) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „28-ма“, № 28. 

(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Ракитин“ № 12.  



(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Тракийска“ 
№ 22. 

(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид“ № 4. 

(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мусала“ № 7. 

(34) – промяна предназначението на общинско жилище, находящо се 
в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

(35) – прекратяване на договор за наем между СНЦ „Федерация за 
приятелство с народите на Русия и ОНД“ и община Варна за недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев“ № 56. 

(36) – безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна на 
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Албатрос“. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и учредяване възмездно право 
на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор 
Влайков“. 

(38) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на строеж 
върху част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Братя 
Бъкстон“. 

(39) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Договор № Д-5-
9200/330/22.04.2005 г. 

(40) – обявяване за публична общинска собственост недвижим имот 
находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3, бл. 3, ет. 1. 

(41) – 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: 

- „ПАЗАРИ“ ЕАД; 
- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД; 
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД; 
- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД; 
- „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД. 
(42) – възлагане на кмета на община Варна извършване на 

строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

(43) – предоставяне на информация за държавните имоти, преминали 
в собственост на община Варна по § 7 от ЗМСМА. 

 
Докл.: Владимир Тонев – общински съветник 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев? На г-жа Софрониева й се наложи да отсъства, в 

болницата е в момента, за това давам думата на г-н Владимир Тонев за 
изчитане на проектите за решения от точката по „Собственост  и 
стопанство“. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, от уважаемата г-жа Софрониева са приготвени точки, които 

биха могли да се обединят предвид на еднаквостта в правните им 
основания. Ще ви предложа кои точки е предвидила г-жа Софрониева за 
обединяване и после да ги гласуваме. Това ще ни облекчи работата. Точка 
от едно до точка три, от точка четири до точка шест, точка седем до точка 
тринадесета, точка четиринадесет до точка шестнадесет, точка 
седемнадесета до точка двадесет и втора, от точка двадесет и трета до 
точка двадесет и четвърта, точка двадесет и пета до тридесет и трета могат 
да се прочетат и да ги гласуваме анблок предвид еднаквостта на 
основанията им. Това е моето предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги постъпи предложението за .. А, г-н Начков заповядайте, не 

Ви видях. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да изразя мнението си, че с изключение от едно до три - 

безвъзмездните права, другото са наеми, търгове, търговските дружества, 
но считам, че обединявайки ги обезличаваме дискусията, която е водена в 
комисията. И за това предлагам без тези три. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги в подкрепа на предложението, което е от г-жа Софрониева 

само го препредавам, аз само ще ги изчета, но това не означава, че вие не 
можете да се изказвате по която и да е от тези точки и съответно да се 
дебатира по нея. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Владимир ТОНЕВ 
Прав сте, има логика. 
 
Иван ЛУКОВ 
По принцип има постъпило предложение от г-на Начков без първа, 

втора и трета точка, останалите да бъдат гласувани анблок. 



Владимир ТОНЕВ 
А само първа, втора и трета точка предлагате да се четат отделно. 

Благодаря Ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз така разбрах. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Аз разбрах обратното. 
 
Иван ЛУКОВ 
Две предложения са постъпило - реда на тяхното, обратно по реда на 

тяхното постъпване. Г-н Начков без първа, втора и трета точка. Всички 
други, които бяха изчетени в предното предложение да бъдат гласувани 
анблок. А първа, втора и трета отделно. Това е предложението на г-н 
Начков. Ако се обединяваме, в режим на гласуване сме колеги. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Тъй като това предложение се прие, отпада необходимостта да 

гласуваме другото предложение за останалите точки да бъдат гласувани 
анблок. Те ще бъдат анблок. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Точка едно: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, като създава т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване”, върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ст. Богориди” 
№ 3, представляващ три помещения със застроена площ 47 кв.м. 
разположени в партерния етаж на жилищна сграда с идентификатор 
10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 г.  

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 
чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Съюза на офицерите от 
резерва „Атлантик” - гр. Варна, представляван от Иван Георгиев Гоцев – 



Председател, върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Ст. Богориди” № 3, представляващ три помещения със 
застроена площ 47 кв.м. разположени в партерния етаж на жилищна сграда 
с идентификатор 10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 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 
описаната част от имота. 

 
Иван ЛУКОВ 
За срок от пет години. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Къде има за срок? .. За срок от пет години. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
За срок от пет години. Мнения и съображения, колеги. Г-н Начков, 

заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Тази преписка се внася 

за втори път в комисията по „Собственост“. Първия път комисията 
отхвърли предложението, като идеята беше да се покажат действително 
инвестиционните намерения от страна на ползвателя. Основание да 
вземем, то това не е като решение, а изискване към всички, които желаят 
да им бъде учредено безвъзмездно право на ползване беше да видим до 
каква степен са обезпечени финансово техните намерения. Пресен пример 
е в днешния дневен ред има и прекратяване на такъв договор, който няма 
никакъв, въпреки големите идеи за инвестиционни намерения няма един 
пирон забит в обекта. В продължение на тези разсъждения идеята на 
комисията на първото заседание беше да гарантира до максимум 
сигурността на тези намерения, за да може когато дадем един имот 
безвъзмездно и се лишаваме от някакви приходи от него то да знаем, че 
има добър стопанин, който ще го направи такъв за ползване. Лично аз се 
учудвам, че първо този клуб кандидатства нали при положение, че има 
сграда на офицерите, до народен флот има или ако е финансово обезпечена 
да си вземе помещение под наем. И отново искам да заостря вниманието и 
върху това - ние се лишаваме в случая от приходи, а издребняваме към 
нашите търговски дружества, когато ще им вземем дивидента, ще вземем 
другото, третото, така не трябва да постъпваме. Ние трябва да намираме в 
повечето от тези, които кандидатстват са сдружения от неправителствения 
сектор и те трябва да знаят, че позицията на община Варна в тая посока е 
не само да заявяваш инвестиционните си намерения, а да ги докажеш. И 



понеже на второто заседание това нещо не се е случило аз предлагам тази 
точка да се оттегли от гледане, тъй като в крайна сметка аз питах и 
колегите, които са били на заседанието, въобще този проблем с доказване 
на инвестиционните намерения не е обсъждан. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми гости, колеги. Категорично се 

изказвам „против“ предложението на току що постъпилото предложение 
не може ние да упражняваме така наречения двоен стандарт. Значи за едни 
неправителствени организации може да даваме безвъзмездно, за други не 
може. Плюс това, когато присъствах на комисията разбрах, че въпросното 
сдружение е член на Международната военноморска конфедерация. Дори в 
момента организира кампус, на който ще присъства и Министъра на 
отбраната на Австрия. Така че мисля, има достатъчно дейност самото 
НПО, за да предоставим въпросното помещение плюс това помещение ще 
бъде отремонтирано от въпросното НПО. Така че не виждам да налагаме 
двойни стандарти. .. За едни може, за други не може. .. Г-н председател, 
предлагам да дадем думата и на представителя на въпросното НПО. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги мнения и съображения по изчетения проект за 

решение. Г-н Гоцев – председателя на въпросното сдружение. 
 
Иван ГОЦЕВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници - не съм учуден, че има все пак някаква опозиция спрямо Съюза 
на офицерите от резерва  „Атлантик“. Това означава, че ние работим и то 
успешно. За това защото, ако бяхме свити някъде сигурно щяха да ни дадат 
помещение без проблем. Искам само да напомня, че преди десет години, 
2004 г. е създаден Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“. „Атлантик“ 
излъчва двама министри на отбраната - Аню Ангелов и д-р Тагарев, като 
искам обаче да подчертая, че и двамата са безпартийни. Да не започнем 
сега приказки, че НПО-то проявява някакви пристрастия. Освен това ние 
сме създали Закона за резерва – хубав, лош вече го има, но то е дейност на 
„Атлантик“. Ние сме тези, които успяхме да прокараме да се върне военно-
патриотичното възпитание. Ние сме тези, които провеждаме така 
наречения „Сървайвър“, военен сървайвър в продължение на два месеца и 
мога да ви кажа, че има доста от младежите и девойките в България, които 
желаят да минат този сървайвър. Нещо повече, сега за втора година правим 
летен кампус, като тази година ще дойдат младежи и девойки между 15 и 



17 години от четири държави: Великобритания, Германия, Италия и 
Австрия. Това е с цел освен да се популяризира морското дело, тези деца 
стават наши рекламни агенти в своите държави, защото това ще остане в 
техните спомени като нещо, което те са провели извън техните държави. 
Аз много моля за разбиране, за това защото една такава организация е 
доказала смисъла на своето съществуване и защото има много още да се 
желае за отбранителната способност на България. Знаете точно какво имам 
предвид всички тука, които са в общинския съвет. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Начков, реплика и г-н Тодоров. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Съвсем кратка реплика към изказващия без да искам да го засегна - 

едва ли г-н Борисов би се съгласил точно с тяхното предложение, защото 
има ред за политически кандидатури и действия. Значи това, че някое НПО 
е предложило, на някого пък се е паднало, нека да не си го взимаме за 
собствена идея. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Без да влагам никакъв личен или политически елемент. Две приказки 

- преди два часа се карахме за дивиденти, а продължаваме общинска 
собственост да я раздаваме под наем. Какво правим? Какво представлява 
клуба на ветераните от КНСБ? Сградата на Георги Димитров, в което са ги 
дали на фирми да цоцат пари искат сграда. Дом „Народен флот“ ей тука на 
„Столетов“, къде е другия военен клуб, дай сега нов клуб на някаква 
организация. Какво става? Какво говорим? Какво говорим? И Станиславе 
много моля, много си прозрачен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Много моля, г-н Тодоров. В крайна сметка тука всички сме сериозни 

хора. Мисля, че просто политическия елемент не мога да разбера защо го 
вкара г-н Начков. А Вашето изказване тотално не го разбирам. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Станев поиска думата. 
 



Юлияна БОЕВА 
Изглежда колегите … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев поиска думата. Много ви моля да спазваме ред. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, този дебат ми напомня за един друг дебат 

за една собственост, която шест месеца я давахме на Съюза на запасните 
офицери и шест месеца мисля, че на пет сесии обсъждахме и отказвахме. И 
трябва да ви кажа, че в момента по същия начин подхождаме просто, 
защото не сме напълно в час с всички течения в Съюза на военните на 
негово царско височество, в Съюза на запасните офицери в „Атлантик“ и 
т.н. И тъй като аз смятам, че колкото повече, толкова по-хубаво и не 
защото г-н Гоцев ми е бил съпартиец, а просто защото уважавам всеки, 
който се е хванал да прави нещо. Нека да не мислим, че от там е някаква 
крава от която тече непрекъснато. Не всички дейности са такива и много от 
вас знаят това. И трябва наистина да се сещаме и за туй. Не може да се 
сещаме, че нещо някой от някъде получава, в същото време са не се 
сещаме колко много се дава. И понякога се дава страшно много и на 
обществото особено що се отнася до хора, които са служили на държавата 
макар и вече минали в запаса. Затова ще подкрепя това предложение и ще 
гласувам „за“, както гласувах „за“ и за други структури. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев поиска думата. След това г-жа Боева. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, абсолютно прав е г-н Начков, че имаме неприятния опит с 

това, че дадохме на дружеството не за дружба със Съветския съюз или  с 
Русия, а дружба със славянските народи. Само че господа, нека да обърнем 
внимание, че това не са офицери, когато те обещаха, че ще ремонтират 
помещението – е, не го ремонтираха, но когато клуба на офицерите от 
„Атлантик“ с председател уважаемия г-н Гоцев каже, че ще го ремонтира 
аз съм склонен да го вярвам. Едни от малкото неща, които не са 
девалвирали, това си остана офицерската дума и лично аз смятам, че може 
да се вярва на нея и че те ще го ремонтират, няма да имаме горчивия опит  



и ние ще го подкрепим. В тази връзка ми идва сега на ума, че можем да 
направим една промяна и да го измислим в НРПРОИ, в момента когато 
отдаваме подобни имоти и когато заявят, че имат инвестиционно 
намерение примерно в размер на 100 000 лв. биха могли да оставят 10 % 
депозит в община Варна, че това нещо ще се случи и ако не се случи ние 
поне няма да сме пропуснали въпросния наем за следващата година. Но 
адмирации към г-н Гоцев за това, което прави и което върши. И вярвам, че 
този път няма да останем излъгани. Лично аз ще го подкрепя. Благодаря 
ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Само искам да кажа, че изглежда колегите от БСП се притесняват 

много от думата „Атлантик“. .. И може би ориентацията им не е точна 
натам. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Байчев, заповядайте. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, аз не мога да разбера и каква е икономическата логика при 

положение, че помещението в момента е в окаяно състояние, няма никакъв 
интерес към него, никакви дивиденти не носи на общината, ние като един 
добросъвестен собственик логично е да го дадем на някой, то не може и да 
се ползва така в момента. Най-много да влезем в някакви ремонтни 
дейности така или иначе, и ако не го дадем да се ползва, със сигурност 
няма да бъде подобрено състоянието му. Което може да ни вкара в 
допълнителни разходи. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, благодаря. Колеги мисля, че няма други изказвания. Сега 

предложението на г-н Начко за оттегляне на точката мисля, че когато 
приемахме дневния ред беше тогава момента да кажете да я оттеглим и да 
гласуваме за нейното оттегляне. Сега по-скоро трябва да направим 
разисквания по същество, в този смисъл не би трябвало да гласуваме 
оттегляне на точката. С гласуването всеки ще си определи своето 
становище. Така, няма други разисквания. Гласуваме така прочетения 
проект за решение от г-н Тонев. В режим на гласуване сме колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 3; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 



Г-н Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Ще помоля да гласуваме поименно, защото явно тука стана 

политически въпроса. Поименно за предоставяне на помещението. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорено е гласуването. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
1595-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, като създава т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване”, върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ст. Богориди” 
№ 3, представляващ три помещения със застроена площ 47 кв.м. 
разположени в партерния етаж на жилищна сграда с идентификатор 
10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 г.  

1595-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Съюза на офицерите 
от резерва „Атлантик” - гр. Варна, представляван от Иван Георгиев 
Гоцев – Председател, върху имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Ст. Богориди” № 3, представляващ три помещения със 
застроена площ 47 кв.м. разположени в партерния етаж на жилищна сграда 
с идентификатор 10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 г., за срок 
от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описаната част от имота. 

 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 3; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 10, предложението не се приема. 



Съжалявам, трябваха 34 гласа. 
 
Владимир ТОНЕВ 
2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ Д-3-9200/567/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” в т. 3.3 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Габрово” 
№ 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна сграда, 
състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м., актуван с АОС № 
21/27.11.1999 г. 

На същите основания и на същото предложение на кмета, Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ 
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ”, вписано в регистъра за 
юридическите лица с нестопанска цел под № 36, том 19, стр. 168 по ф.д. № 
2441/1999 г. и в Регистъра на народните читалища в Министерството на 
културата под № 2755, БУЛСТАТ 103504533, с адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Габрово” № 14, представлявано от Рюстем Азис Мюмюн, чрез 
пълномощника си Неждет Мустафа Ахмед, съгласно пълномощно № 
8459/11.11.2002 г. издадено от нотариус Янчо Несторов – рег. № 011 в НК 
върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово” № 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна 
сграда, състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м.(съгласно 
приложена скица), актуван с горепосочения акт за общинска собственост, 
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, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз съм запознат с това, 

че има и други молби от читалища за получаване на подобно безвъзмездно 
право на ползване, което между другото е съгласно Закона за читалищата и 
в него няма нищо странно и нищо кой знае какво притесняващо. Въпросът 
е защо за другите читалища няма взето решение. Аз конкретно съм 



запознат с един случай на читалище посветено на дейността на Лев 
Толстой и неговата връзка с българската литература и толстоизма. Идваха 
при мене хора, които са от това читалище и които имаха желание за това 
да получат една сграда. По същия казус, както в момента се разигра тука 
случая с организацията преди малко. Сграда, която е безстопанствена, но е 
общинска, която не се стопанисва от никой в момента, без врати, без 
прозорци, превърнала се е в сборище на клошари, наркомани и всякакви 
други и за която самите живущи в съседство искат да бъде облагородена. 
Въпреки това решение до момента все още няма, а виждам, че други са 
придвижени. Някой може ли да обясни, кое е наложило вземането на това 
решение, което пак казвам принципно няма нищо лошо. Закона 
предразполага и предразполага вземането на подобни действия, но кое е 
определило, защо това читалище да бъде придвижено, а другите седят на 
изчакване. Пак казвам, аз конкретно знам за едно, но съм сигурен, че има и 
други, защото на територията на нашата община има мисля, че някъде от 
порядъка около 40 читалища. Това ми е въпроса. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Ами предполагам председателката на комисията, но тя в момента … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Аз съм само четец, не се обръщайте към мен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Председателката на комисията е в болницата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Пак казвам, нещо много важно. Нали нека някой да не тълкува 

превратно думите. Има 40 близо читалища, някои от тях чакат, други са 
подали от години, някои от месеци. Едно обаче получава положителна 
рецензия да го наречем, другите чакат. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Е пак по-добре от нула. 
 
Иван ЛУКОВ 
Тъй като председателя на комисията в момента отсъства от сесията 

по уважителни причини, надали ще има някой друг, който да може даде 
отговор, затова предлагам със своето гласуване съветниците да изразят 
своето становище. .. Директора на дирекция „Собственост”. Заповядайте г-
н Бойновски. 

 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
Здравейте, председател на Общински съвет, уважаеми дами и 

господа общински съветници. Значи това предложение на Народно 
читалище „Сабахатин Али” е входирано в администрацията при действащ 
договор 2003 – 2013 г. за подновяване. През 2013 г. не е разглеждано и 
имаше конкретизация по отношение на документацията, смяна на 
представляващия и т.н., докато окомплектоват документите. Това е 
причината да се гледа. А пък това за което говори г-н Костадинов е 
входирано края на февруари – март месец тази година. На Толстой, което 
казахте. .. Да. .. Около една година е разликата между двете заявления. 

 
Иван ЛУКОВ 
Между двете заявления? Благодаря, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Сменил се е представителя, да. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Въпроса ми е към г-н Бойновски. Ако това читалище е имало 

договор досега и направило ли е някакви инвестиции, и в какво състояние 
е имота да знаем, ако ще е скотско съществуване и имитация на читалище 
без някакви инвестиция, по-хубаво да си приберем имота и да го дадем на 
такъв, който може да го свърши. .. Да, да. .. Защото Костадинов е прав и 
при мен са идвали, ама не го поставял на въпрос, защото малко съм по-
далеч от тези неща. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Не, аз не казвам, че са идвали при мене. Имам предвид, че моята 

информация е от последно, когато съм ходил там е от края на октомври и 
началото на януари месец тази година пак ходих. Има направен ремонт, 
има укрепен … /н.р./, затова в решението е написано полумасивна сграда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Тука ли е председателя на читалището? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Не.  
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Няма го. … Аз затова попитах дали председателя на читалището е 

тук, евентуално да излезе на микрофон и да отговори на въпросите. 
Предлагам, постъпи всъщност предложение за гласуване. .. Правите ли 
официално предложение за прекратяване на дебатите, за да можем да го 
гласуваме? Да, г-н Мутафов, предложение за прекратяване на дебатите. 
Гласуваме предложението на г-н Мутафов за прекратяване на дебатите по 
тази точка. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
И сега гласуваме по същество, така изчетения проект за решение. 

Само да ви напомня, че са необходими 34 гласа. В режим на гласуване сме 
колеги. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1596-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № Д-3-9200/567/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” в т. 3.3 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Габрово” 
№ 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна сграда, 
състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50  кв.м., актуван с АОС 
№ 21/27.11.1999 г. 

1596-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, и по предложение от 
кмета на община Варна с изх. № Д-3-9200/567/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ 
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ”, вписано в регистъра 
за юридическите лица с нестопанска цел под № 36, том 19, стр. 168 по ф.д. 
№ 2441/1999 г. и в Регистъра на народните читалища в Министерството на 
културата под № 2755, БУЛСТАТ 103504533, с адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Габрово” № 14, представлявано от Рюстем Азис Мюмюн, чрез 
пълномощника си Неждет Мустафа Ахмед, съгласно пълномощно № 
8459/11.11.2002 г. издадено от нотариус Янчо Несторов – рег. № 011 в НК 
върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово” № 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна 



сграда, състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м.(съгласно 
приложена скица), актуван с АОС № 21/27.11.1999 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 3; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1597-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13027482ВН-004ВН/13.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” като създава т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху временни обекти 
№ 19 и № 20, разположени във Временен търговски модулен комплекс, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3 с обща площ 14.84 кв.м. 

1597-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД13027482ВН-004ВН/13.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
„Клуб на ветераните – синдикални дейци – КНСБ – Варна”, 
представляван от Владимир Бучков – Председател на клубния съвет върху 
временни обекти № 19 и № 20, разположени във Временен търговски 
модулен комплекс, находящ се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3 с обща 
площ 14.84 кв.м. за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги, по така изчетения проект за решение. 

Няма желаещи за изказване. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 7; против – 3; въздържали се – 27; 
отсъстващи – 11, предложението не се приема. 

 
Владимир ТОНЕВ  
Колеги, чета ви от точка четири до точка шест за гласуване анблок. 
4. 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. № 
РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна, отменя свое 
решение № 528-12 по Протокол № 9, от заседание проведено на 04.07.2012 
г. и 05.07.2012 г. 

4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА”, представлявано от Младен 
Маринов Иванов - УПРАВИТЕЛ, следните недвижими имоти - общинска 
собственост с административен адрес: 

1. гр. Варна, ул. „Ал. Рачински” № 29, ъгъла с ул. „Г. Бенковски” № 
1- част от имот, представляващ част от подблоково пространство на 4-
етажен жилищен блок, състоящ се от „дял В” – обособени помещения с 
вход от ул. „Ал. Рачински” – кафе-клуб (44,49 кв.м.), склад (5,94 кв.м.) и 
тоалет с предверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС 
№ 430/02.06.1997 г. Граници на имота: ул. „Ал. Рачински”, ул. „Г. 
Бенковски”, 5МЖБС; 

2. гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” ІV-ти м.р поземлен имот, 
представляващ УПИ VІІ „за гаражи и паркинг”, кв. 21, до бл. 401, представляващ 
земя с площ 4 100 кв.м., предмет на АОС № 738/03.02.1998 г.; 

3. гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, УПИ І-306 „паркинг”, кв. 146, 7-ми п.р. 
по плана на гр. Варна, представляващ земя с площ 550 кв.м., предмет на 
АОС № 508/15.01.2009 г.; 

4. гр. Варна, ул. „Младежка”, кв. „Трошево”, УПИ-ІХ „за подземен гараж” 
до бл. 31, 16-ти п.р., представляващ земя с площ 2 700 кв.м., предмет на 
АОС № 7151/31.10.2012 г.; 

5. гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, 26-ти м.р. по плана на гр. 
Варна, представляващ УПИ І „обществен гараж”,  с площ 1 767 кв.м., предмет на 
АОС № 5308/05.11.2008 г.; 

6. гр. Варна, жк „Младост” – ІІ м.р, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 464 кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-
64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС № 
6354/18.03.2011 г.; 

7. гр. Варна, ул. „Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентични с УПИ І „обществен 



гараж” целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменен със Заповед № КД-
14-03-67/25.01.2010 г. на Началника на СГКК-Варна, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 

8. гр. Варна, ул. „Славянска”, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.227 с площ 1 121 кв.м., подрайон 3, при 
граници на имота: ПИ 10135.1508.263, ПИ 10135.1508.230, ПИ 
10135.1508.228, ПИ 10135.1508.223, ПИ 10135.1508.260, предмет на АОС 
№ 6566/28.07.2011 г., вписан в Служба вписвания на 01.06.2011 г., вх. 
Регистър № 16857, акт № 102, том XLVIII, дело 10264; 

9. гр. Варна, ул. „Мир” № 40, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.419 с площ 1 220 кв.м., попадащ в терени за 
ново жилищно строителство по плана на 24-ти микрорайон, при граници: 
ПИ 10135.2554.420, ПИ 10135.2554.421, ПИ 10135.2554.417, предмет на 
АОС № 7467/24.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 25.06.2012 г., вх. 
регистър 13690, акт № 13, том ХХХVІІ, дело 7370; 

10. гр. Варна, ул. „Студентска”, представляващ поземлен имот, с 
идентификатор 10135.2554.155 с площ 8 879 кв.м., попадащ в УПИ І „за парк и 

спортен терен”, кв. 36, 24-ти подрайон, при граници на имота: ПИ 
10135.2554.538, ПИ 10135.2554.157, ПИ 10135.2554.497, ПИ 
10135.2554.409, ПИ 10135.2554.158, ПИ 10135.2554.161, ПИ 
10135.2554.156, ПИ 10135.2554.72, ПИ 10135.2554.154, ПИ 10135.2554.526, 
предмет на АОС № 7448/25.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 
27.06.2013 г., вх. рег. № 14213, акт № 171, том ХХХVІ, дело № 7537; 

11. гр. Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ поземлен 
имот  с идентификатор 10135.5501.46 (стар ПИ № 68) с площ 14 000 кв.м., 
предмет на АОС № 1854/27.07.2000 г., при граници: имоти с пл. № № 27, 
69, 26, 37 и път. 

12. гр. Варна, пл. „Петко Р. Славейков”, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.856, с площ 4 457 кв.м., при граници на 
имота: ПИ10135.1506.793, предмет на АОС № 7234/23.11.2012 г.; 

13. гр. Варна, ул. „Мусала”, кв. 41, представляващ УПИ ІІІ  „за озеленяване, 

паркинг и туристически информационен център” с площ 2 570 кв.м., при граници на имота: 
ул. „Мусала”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Преслав”, УПИ ІІ – „клуб на 

архитекта”, УПИ І – „жил. строителство, магазини, инф. център”, предмет на АОС № 
3529/19.08.2005 г.; 

14. гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ „за 

подземен паркинг – гараж”, с площ 3 650 кв.м. находящ  в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови”, при граници на имота: ул. „Братя Миладинови”, УПИ І „за 

административна сграда на община Варна”, ул. „Марин Дринов”,  предмет на АПОС № 
4981/14.05.2008 г., вписан в Служба вписвания на 23.05.2008 г., вх. 
регистър № 13838, том ХLІІІ, дело 10613; 



15. гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Инж. Каракулаков”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.141 с площ 
2 861 кв.м., попадащ в УПИ І „за културен дом, кметство, паркинг”, кв. 15, 27-ми 
подрайон, при граници: ПИ 10135.5504.67, ПИ 10135.5502.140, ПИ 
10135.5502.139, ПИ 10135.5502.142, ПИ 10135.5502.143, предмет на АОС 
№ 7522/23.08.2013 г., вписан в Служба вписвания на 26.08.2013 г., вх. 
регистър 19350, акт № 29, том LІ, дело № 10549. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА” за срок от 5 
(пет) години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление за гореописаните 
недвижими имоти в полза на  ОП „Общински паркинги и синя зона”. 

 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 

8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД14010158ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация – Варна“ с управител Антоанета Иванова 
Тончева, създадено с решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински 
съвет – Варна, на движима вещ както следва: 

- лек автомобил марка ВАЗ 21053, с рег. номер В7390КК, двигател № 
5364535, рама № XTA210530X1786412, цвят Бял, дата на производство 
29.01.1999 г. 

 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна създава към т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.6 
„Учредяване на безвъзмездно право на управление” върху сграда с 
идентификатор 10135.51.105.4 със застроена площ 1 020 кв.м., предмет акт 
за публична общинска собственост № 7684/07.02.2014 г., находяща се в гр. 
Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18. 

6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на СОУ „Елин Пелин” да бъде 
предоставена безвъзмездно за управление Многофункционалната спортна 
зала, находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18, представляваща 



сграда с идентификатор 10135.51.105.4 със застроена площ 1 020 кв.м., 
предмет на АПОС № 7684/07.02.2014 г., за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да си изясня някои неща по предложеното решение за 

„Паркинги и гаражи“ и въпроса ми е следния. Имаме общинска фирма в 
ликвидация. Спомням си, че ликвидатора на търговското дружество се 
притесняваше как да съкрати 25 човека пазачи и да върне имотите на 
общината. В другата светлина сега трябва да вземем решение да подадем 
административна сграда на „Паркинги и гаражи“ и около 15 позиции 
паркинги, в които той да осъществява дейността си, където аз не съм 
обеден, че тези паркинги попадат в синята зона, която е гласувана от 
общинския съвет. Така че в случая има едни паркинги, които са 
доходоносни и си стоят във фирмата в ликвидация. Аз като гледам има и 
такива, които никога не биха послужили на никой да го наеме като 
паркинг, пък камо ли да го направим синя зона. Така че има някакво 
разминаване между парите, които влизат в едно търговско дружество и си 
продължава това дружество да си съществува с безкраен срок на 
ликвидация и едно друго предприятие, което се мъчи да проходи незнайно 
с какви цели и как ще ги защити доходите, когато аз не съм видял никакви 
инвестиции, които на една програма гледахме да се реализират. … /н.р./ И 
фирмата да дойде, да видим на какво състояние е ликвидацията. Там има 
четири атрактивни паркинга в „Паркинги и гаражи“. Как до сега фирмата 
действа нали, защото аз не съм убеден, че няма разминаване между 
инвестиционната им програма и това което е в реалност. Защото там бяха 
дадени съвсем други параметри.    

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря г-н председател, следва да разграничим първо 

дружеството „Паркинги и гаражи“ и общинско предприятие „Синя зона“. 
Дружеството „Паркинги и гаражи“ е с прекратената търговска дейност от 
сигурно повече от година, ако не греша. .. Да, може от година и половина, 
две. Не виждам какво общо има „Паркинги и гаражи“ ЕАД с общинското 



предприятие „Паркинги и синя зона“ и какво пречи да се гласуват така 
предложените проекти за решение. Като пак казвам, дружеството не 
извършва търговска дейност по настояще, то е в ликвидация. Знаете, 
приеме ли се решението за ликвидация се приема и решение за 
прекратяване на дейността. Няма как по настоящем да я осъществява тази 
дейност. Предлагам да си гласуваме проекта за решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, реплика. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Само на г-н Балабанов да кажа, че все още разбирам какво е 

ликвидация и несъстоятелност, и общинско предприятие. Искам да му 
кажа след като в посоката, на която той разсъждава - наясно ли е как на 
фирмата „Стопанска и спомагателна дейност“, която все още е в 
ликвидация общината с какви крачки взе пунктовете за разливочни на 
децата. Знаете ли, че плаща наем и има договор за наем? Не знаете 
сигурно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз нямам нищо против да си поговорим и на тази тема, ако искате и 

на тема „Градски транспорт“, ако искате и на тема „Пазари“. Само че 
темата в момента е общинско предприятие „Паркинги и синя зона“.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Да, затова казвам … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте да не се отклоняваме от темата. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Посоката е една и съща. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не се отклоняваме от темата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, разбрахме г-н Начков. .. Разбрахме. Г-н Радев, отказва се от 

изказване. Г-н Иванов? .. Добре. Няма други … А, извинявам се, просто не 
го видях. 

 
Марио ШИВАРОВ 
Много съм безличен, да. 



Иван ЛУКОВ 
Ами за първи път поискахте думата днеска и аз да Ви прескоча. 

Направо … 
 
Марио ШИВАРОВ 
Защото виждам, че и да говоря няма никаква файда. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми тогава си седнете. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Имам достатъчно много да говоря, но няма смисъл. Сега аз тук мога 

да задам само въпроса, както бях задал и на комисията по „Собственост и 
стопанство“ към „Паркинги и синя зона“ предприятието - направили се 
обосновка към паркингите, които искат. Това ме интересуваше, дали е 
направил обосновка, защото има губещи паркинги, които ще носят само 
загуби на община Варна, а има печеливши, които са направени в момента 
пък не печелят. Искам просто на този въпрос да ми се отговори.    

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядай. 
 
Младен ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми г-н Шиваров. Като приложение в самото 
предложение, което е от кмета на община Варна има икономическа 
обосновка за всеки един паркинг. Колко приходи се очакват от него и до 
момента ние си изпълняваме, дори надвишавам бюджета, който е за 
приходи за всеки един паркинг. А от новите такива, които ще бъдат 
открити те са в централна част и са много по-доходоносни, отколкото 
струва издръжката им. Ако искате мога да Ви дам да се запознаете. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ясно. Колеги, ако няма други мнения и съображения, предлагам да 

преминем към гласуване. В режим на гласуване, колеги. 
 
1598-7. 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. № 
РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 528-12/9/04,05.07.2012 г. 

1598-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – 



Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА”, 
представлявано от Младен Маринов Иванов - управител, следните 
недвижими имоти – общинска собственост с административен адрес: 

1. гр. Варна, ул. „Ал. Рачински” № 29, ъгъла с ул. „Г. Бенковски” 
№ 1- част от имот, представляващ част от подблоково пространство на 4-
етажен жилищен блок, състоящ се от „дял В” – обособени помещения с 
вход от ул. „Ал. Рачински” – кафе-клуб (44,49 кв.м.), склад (5,94 кв.м.) и 
тоалет с предверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС 
№ 430/02.06.1997 г. Граници на имота: ул. „Ал. Рачински”, ул. „Г. 
Бенковски”, 5МЖБС; 

2. гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” ІV-ти м.р поземлен имот, 
представляващ УПИ VІІ „за гаражи и паркинг”, кв. 21, до бл. 401, представляващ 
земя с площ 4 100 кв.м., предмет на АОС № 738/03.02.1998 г.; 

3. гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, УПИ І-306 „паркинг”, кв. 146, 7-ми 
п.р. по плана на гр. Варна, представляващ земя с площ 550 кв.м., предмет 
на АОС № 508/15.01.2009 г.; 

4. гр. Варна, ул. „Младежка”, кв. „Трошево”, УПИ-ІХ „за подземен 

гараж” до бл. 31, 16-ти п.р., представляващ земя с площ 2 700 кв.м., предмет 
на АОС № 7151/31.10.2012 г.; 

5. гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, 26-ти м.р. по плана на 
гр. Варна, представляващ УПИ І „обществен гараж”,  с площ 1 767 кв.м., предмет 
на АОС № 5308/05.11.2008 г.; 

6. гр. Варна, жк „Младост” – ІІ м.р, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 464 кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на 
АОС № 6354/18.03.2011 г.; 

7. гр. Варна, ул. „Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентични с УПИ І „обществен 

гараж” целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменен със Заповед № КД-
14-03-67/25.01.2010 г. на Началника на СГКК-Варна, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 

8. гр. Варна, ул. „Славянска”, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.227 с площ 1 121 кв.м., подрайон 3, при 
граници на имота: ПИ 10135.1508.263, ПИ 10135.1508.230, ПИ 
10135.1508.228, ПИ 10135.1508.223, ПИ 10135.1508.260, предмет на АОС 
№ 6566/28.07.2011 г., вписан в Служба вписвания на 01.06.2011 г., вх. 
Регистър № 16857, акт № 102, том XLVIII, дело 10264; 

9. гр. Варна, ул. „Мир” № 40, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.419 с площ 1 220 кв.м., попадащ в терени за 



ново жилищно строителство по плана на 24-ти микрорайон, при граници: 
ПИ 10135.2554.420, ПИ 10135.2554.421, ПИ 10135.2554.417, предмет на 
АОС № 7467/24.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 25.06.2012 г., вх. 
регистър 13690, акт № 13, том ХХХVІІ, дело 7370; 

10. гр. Варна, ул. „Студентска”, представляващ поземлен имот, с 
идентификатор 10135.2554.155 с площ 8 879 кв.м., попадащ в УПИ І „за парк и 

спортен терен”, кв. 36, 24-ти подрайон, при граници на имота: ПИ 
10135.2554.538, ПИ 10135.2554.157, ПИ 10135.2554.497, ПИ 
10135.2554.409, ПИ 10135.2554.158, ПИ 10135.2554.161, ПИ 
10135.2554.156, ПИ 10135.2554.72, ПИ 10135.2554.154, ПИ 10135.2554.526, 
предмет на АОС № 7448/25.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 
27.06.2013 г., вх. рег. № 14213, акт № 171, том ХХХVІ, дело № 7537; 

11. гр. Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ поземлен 
имот  с идентификатор 10135.5501.46 (стар ПИ № 68) с площ 14 000 кв.м., 
предмет на АОС № 1854/27.07.2000 г., при граници: имоти с пл. № № 27, 
69, 26, 37 и път. 

12. гр. Варна, пл. „Петко Р. Славейков”, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.856, с площ 4 457 кв.м., при граници на 
имота: ПИ10135.1506.793, предмет на АОС № 7234/23.11.2012 г.; 

13. гр. Варна, ул. „Мусала”, кв. 41, представляващ УПИ ІІІ „за 

озеленяване, паркинг и туристически информационен център” с площ 2 570 кв.м., при граници на 
имота: ул. „Мусала”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Преслав”, УПИ ІІ – 
„клуб на архитекта”, УПИ І – „жил. строителство, магазини, инф. център”, предмет на АОС № 
3529/19.08.2005 г.; 

14. гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ „за 

подземен паркинг – гараж”, с площ 3 650 кв.м. находящ  в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови”, при граници на имота: ул. „Братя Миладинови”, УПИ І „за 

административна сграда на община Варна”, ул. „Марин Дринов”,  предмет на АПОС № 
4981/14.05.2008 г., вписан в Служба вписвания на 23.05.2008 г., вх. 
регистър № 13838, том ХLІІІ, дело 10613; 

15. гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Инж. Каракулаков”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.141 с площ 
2 861 кв.м., попадащ в УПИ І „за културен дом, кметство, паркинг”, кв. 15, 27-ми 
подрайон, при граници: ПИ 10135.5504.67, ПИ 10135.5502.140, ПИ 
10135.5502.139, ПИ 10135.5502.142, ПИ 10135.5502.143, предмет на АОС 
№ 7522/23.08.2013 г., вписан в Служба вписвания на 26.08.2013 г., вх. 
регистър 19350, акт № 29, том LІ, дело № 10549. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА” за срок 
от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление за гореописаните недвижими имоти в полза на  ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 

 
 
 
1599-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 

ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14010158ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“ с управител 
Антоанета Иванова Тончева, създадено с решение № 422-
16/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна, на движима вещ, както 
следва: 

- лек автомобил марка ВАЗ 21053, с рег. номер В7390КК, двигател № 
5364535, рама № XTA210530X1786412, цвят Бял, дата на производство 
29.01.1999 г. 

 
 
 
1600-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна създава към т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.6 
„Учредяване на безвъзмездно право на управление” върху сграда с 
идентификатор 10135.51.105.4 със застроена площ 1 020 кв.м., предмет акт 
за публична общинска собственост № 7684/07.02.2014 г., находяща се в гр. 
Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18. 

1600-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на СОУ „Елин Пелин” да бъде 
предоставена безвъзмездно за управление Многофункционалната 
спортна зала, находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18, 
представляваща сграда с идентификатор 10135.51.105.4 със застроена 
площ 1 020 кв.м., предмет на АПОС № 7684/07.02.2014 г., за срок от 10 
(десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 



действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
   
Това е за управление, необходими са 26 гласа. Следващото от т. 7 до 

т. 13. 
 
Владимир ТОНЕВ 
От т. 7 до т. 13 всичко касае имоти ликвидация на общинска 

собственост, поради съсобственост с искащи хора да закупят общинската.  
 
1601-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ040964ВН-020ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ № 3-3А, 
представляващ земя с площ 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет 
стотни) кв.м. ид.част – частна общинска собственост по АОС № 
7446/03.06.2013 г. от ПИ № 10135.3516.62 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.шестдесет и две) идентичен с ПИ 
пл. № 62, целия с площ 280,00 (двеста и осемдесет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3516.71,  ПИ 10135.3516.81, ПИ 10135.3516.56, ПИ 
10135.3516.61  в размер на 9 996,00 (девет хиляди деветстотин деветдесет и 
шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 
408,00 (четиристотин и осем) лв., без включен ДДС.  

1601-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ040964ВН-020ВН/15.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна - Иван Радев Михайлов, Нели Костадинова 
Ангелова и Златко Радев Михайлов, чрез продажба на земя с площ 24,50 
(двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна 
общинска собственост по АОС № 7446/03.06.2013 г. по одобрената по горе 
пазарна оценка, при следните квоти: 

- 6,13 кв.м. ид.части на пазарна цена от 2 501,04 (две хиляди 
петстотин и един лева и четири стотинки) лева, без включен ДДС на Иван 
Радев Михайлов; 

- 6,13 кв.м. ид.части на пазарна цена от 2 501,04 (две хиляди 
петстотин и един лева и четири стотинки) лева, без включен ДДС на 
Златко Радев Михайлов; 



- 12,24 кв.м. ид.части на пазарна цена от 4 993,92 (четири хиляди 
деветстотин деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки) лева, без 
включен ДДС на Нели Костадинова Ангелова. 

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

 
 
 
1602-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ015760ВН-018ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
община Варна, представляващ 15 м2 идеални части от ПИ 10135.2553.405, 
целия с площ 925 м2 с административен адрес, гр. Варна, ул. „Роза” № 29, 
в размер на 14 600 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизаща на 973,33 лева без включен ДДС. 

1602-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ015760ВН-
018ВН/15.04.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна 
„ЕКО ХЕЛИО ПРОДУКТ” ЕООД, Онник Торосов Торосов, Бохос Торосов 
Торосов, Хоропик Торосова Агопова, Арусяк Гарабед Саркисян, Торос 
Саркис Торосян и Анник Саркис Дахлиян, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Роза” № 
29, представляващ 15 м2 идеални части от ПИ 10135.2553.405, целия с 
площ 925 м2, при граници на имота: ПИ 1035.2553.406, ПИ 10135.2553.73, 
ПИ 10135.2553.401 на съсобствениците, при следните квоти: 

„ЕКО ХЕЛИО ПРОДУКТ” ЕООД – 5 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 4 866,65 лева, без включен ДДС; 

Онник Торосов Торосов – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Бохос Торосов Торосов – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Хоропик Торосова Агопова – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Арусяк Гарабед Саркисян – 0,34 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 330,94 лева, без включен ДДС; 

Торос Саркис Торосян – 0,08 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 77,88 лева, без включен ДДС; 



Анник Саркис Дахлиян – 2,08 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 024,54 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7118/12.10.2012 г., вписан в Служба по вписвания на 
15.10.2012 г., вх. рег. 21609, акт № 23. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 14 600 лева, без включен ДДС.  

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

 
 
 
 
1603-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО11839/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляващ 102 м2 идеални части от ПИ 10135.2575.1690 идентичен с 
УПИ VІІ-255, целия с площ 933 м2., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Лазур” , в размер на 7 750 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
без ДДС на 1 м2 възлизаща на 75,98 лева. 

1603-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО11839/28.04.2014 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна и от друга страна ДОБРИНКА АДАМОВА 
СТЕФАНОВА, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Лазур”, представляващ 102 м2 
идеални части от ПИ 10135.2575.1690 идентичен с УПИ VІІ-255, целия с 
площ 933 м2 при граници на имота: ПИ 10135.2575.453, ПИ 
10135.2575.1830, 10135.2575.1828, ПИ 10135.2575.1827 на съсобственика 
Добринка Адамова Стефанова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7566/22.10.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
28.10.2013 г., вх. рег. 24658, акт № 76, LХV, дело 13515. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 7 750 лева, без включен ДДС.  

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

 



1604-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ026139ВН-029ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ 134 кв.м. идеални части от УПИ № 
XIV–272, целия с площ 647 кв.м., находящ се в община Варна, село 
Константиново, кв. 51, в размер на 2 500 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 18,66 лева. 

1604-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ026139ВН-
029ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна – 
Цветан Димитров Монджоловски и Диана Атанасова Монджоловска, в 
режим на съпружеска имуществена общност, и Силвия Димитрова 
Монджоловска, чрез продажба  на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ  134 кв.м. идеални части от УПИ № XIV–272, 
целия с площ 647 кв.м., находящ се в община Варна, село Константиново, 
кв. 51, при граници на имота: улица „Верила”, улица по регулация, УПИ № 
XV – 275 и УПИ № XIII–273.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7604/03.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
09.12.2013 г., вх. рег. 28429, акт № 103, том LXXV. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 2 500 лева, без включен ДДС, както следва: 

- Цветан Димитров Монджоловски и Диана Атанасова 
Монджоловска, в режим на съпружеска имуществена общност, купуват  от 
община Варна 67 кв.м. идеални части от УПИ № XIV–272, целия с площ 
647 кв.м., находящ се в село Константиново, кв. 51, при пазарна цена от 
1 250 лева, без включен ДДС; 

- Силвия Димитрова Монджоловска купува от община Варна 67 кв.м. 
идеални части от УПИ № XIV–272, целия с площ 647 кв.м., находящ се в 
село Константиново, кв. 51, при пазарна цена от 1 250 лева, без включен 
ДДС. 

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

 
 
 
 



1605-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО38216/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 42 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
идентичен с  УПИ № IV – 935,  целия с площ  486 кв.м.,  находящ се в гр. 
Варна, ул. „Люляк” № 4А, в размер на 5 983 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 142,45 лева. 

1605-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО38216/20.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността, между 
община Варна, от една страна и от друга страна – Миглена Атанасова 
Кръстева, Звезделина Атанасова Христова, Атанас Николов Атанасов, 
Стефка Михнева Атанасова, Недялка Иванова Атанасова, Валентин 
Иванов Колев и Станислав Иванов Колев, чрез продажба  на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ  42 кв.м. идеални 
части от ПИ № 10135.2553.568, идентичен с  УПИ № IV – 935,  целия с 
площ  486 кв.м.,  находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при граници 
на имота: ПИ № 10135.2553.567, ПИ № 10135.2553.750, ПИ № 
10135.2553.300 и ПИ № 10135.2553.564. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7504/13.08.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
14.08.2013 г., вх. рег. 18392, акт № 84, том XLVIII, дело 9972. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена на 
1 кв.м. възлизаща на 142,45 лева, без включен ДДС, както следва: 

- Миглена Атанасова Кръстева, Звезделина Атанасова Христова, 
Атанас Николов Атанасов и Стефка Михнева Атанасова купуват от 
община Варна по 5,25 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при пазарна цена от 747,90 
лева, без включен ДДС, за всеки дял от 5,25 кв.м. идеални части от имота; 

- Недялка Иванова Атанасова купува от община Варна 8,75 кв.м. 
идеални части от ПИ № 10135.2553.568, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Люляк” № 4А, при пазарна цена от 1 246,40 лева, без включен ДДС; 

- Валентин Иванов Колев и Станислав Иванов Колев купуват от 
община Варна по 6,125 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при пазарна цена от 872,50 
лева, без включен ДДС, за всеки дял от 6,125 кв.м. идеални части от имота. 

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

 



1606-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ028488ВН-023ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на община 
Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост”, ул. 
„Чинар” № 40, кв. 1085 „а”, представляващ земя с площ 214 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, целия с площ 369 
кв.м., в размер на 94 588 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 442 лева, без включен ДДС.  

1606-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ028488ВН-023ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 
страна съсобствениците Никола Атанасов Василев, Атанас Василев 
Атанасов и Николай  Василев Атанасов и „ИВА 95” ЕООД - 
представлявано от Иван Димитров Иванов, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, район „Младост”, ул. 
„Чинар” № 40, кв. 1085 „а”, представляващ земя с площ 214 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, целия с площ 369 
кв.м., при граници на целия имот: ПИ 10135.3513.333, ПИ 10135.3513.399, 
ПИ 10135.3513.401 и ПИ 10135.3513.402, при следните квоти за продажба: 

- Никола Атанасов Василев - 55,92 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 24 716,64 лева, без 
включен ДДС; 

- Атанас Василев Атанасов - 53,50 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 23 647 лева, без 
включен ДДС; 

- Николай  Василев Атанасов - 53,50 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 23 647 лева, без 
включен ДДС; 

- „ИВА 95” ЕООД представлявано от Иван Димитров Иванов - 51,08 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, на 
стойност 22 577,36 лева, без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7606/05.12.2013 г. 

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

 
 
 
 



1607-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.”, приета с решение № 1317-7/27/13.01.2014 г. на 
Общински съвет - Варна, както следва: Към точка ІІ. 2.2 - ”Имоти – частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се добавя 
следния текст: 

 
 Административен адрес АОС 

 гр. Варна, со „Добрева чешма”, ПИ 
10135.2510.875 

7544/10.10.2013 г. 

1607-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Приморски”, со „Добрева чешма”, представляващ земя с площ 88 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2510.875, целия с 
площ 566 кв.м., в размер на 3 580 лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. възлизаща на 40,68 лева без включен ДДС.  

1607-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
община Варна, от една страна и от друга страна съсобственика Александър 
Жечев Антонов, чрез продажба на имот – частна общинска собственост 
находящ се в гр. Варна, район „Приморски”, со „Добрева чешма”, 
представляващ земя с площ 88 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2510.875, целия с площ 566 кв.м., при граници на 
целия имот: ПИ 10135.2510.877, ПИ 10135.2510.876 и ПИ 10135.2510.9086. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7544/10.10.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 3 580 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 40,68 лева, без включен ДДС, на съсобственика Александър 
Жечев Антонов. 

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



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги, по така изчетените проекти за 

решение. Няма. В режим на гласуване. .. В режим на гласуване сме. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Продължавам, ще ви чета в момента търгове за наеми на общински 

имоти, които са идентични. Моля? … Благодаря, точно така смятам и да 
направя. Няма да чета тръжни условия, има ги в документите. 

 
 
1608-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“: 

 Общински съвет – Варна допълва т. 1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 – „Нежилищни 
имоти – частна общинска собственост” на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ - 
имот–частна общинска собственост, представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.2561.2.2 и състоящ се от бюфет /30,00 кв.м./, 
преддверие /8,00 кв.м./ и тоалетни /24,00 кв.м./ с обща площ 62,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, парк „Приморски парк“, вляво от входа на 
„Летен театър“, предмет на АОС № 6085/05.05.2010 г. 

1608-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и  
ал. 2 от ЗОС, по реда на чл. 50, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, парк „Приморски 
парк“, вляво от входа на „Летен театър“ и представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.2561.2.2 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, състоящ се от бюфет /30,00 кв.м./, преддверие /8,00 
кв.м./ и тоалетни /24,00 кв.м./ с обща площ 62,00кв.м., предмет на АОС № 
6085/05.05.2010 г. за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, определена съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи – общинска собственост”, в размер на 463,98 лв., без включен ДДС. 



1608-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 556,78 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 100 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна, а ако документацията се закупува от друго лице 
се представя и нотариално заверено пълномощно. 

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 



* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, като въз основа на резултатите от търга издаде заповед 
и сключи договор за наем със спечелилия участник. 

 
 
 
 
1609-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“ : допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот – частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Хризантема”, 
магазин № 12, със застроена площ 18,84 кв.м. 

1609-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хризантема”, 
магазин № 12, със застроена площ 18,84 кв.м. за срок от 5 /пет/ години 
при стартова месечна наемна цена 182,55 лева, без включен ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 18,26 лева. 

1609-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 



1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 219,06 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 50,00 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 



1610-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14011992ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на община Варна да проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 
находящ се в гр. Варна,  ул. „Андрей Сахаров” № 1, 26-ти п.р., кв. 27, 
представляващ магазин № 1 със застроена площ 7,86 кв.м., състоящ се от 2 
/две/ самостоятелни помещения с отделни входове:  

- помещение вляво - застроена площ 4,17 кв.м.; 
- помещение вдясно – застроена площ 3,69 кв.м. за срок от 5 /пет/ 

години при стартова месечна наемна цена 76,16 лева, без включен ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 7,62 лева. 

1610-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011992ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 



2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 91,39 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 50,00 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

*Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. В режим на гласуване. .. 

В режим на гласуване сме колеги. … Вижте таблета на Юлияна Боева. … 
И Владо Тонев е „за” и Юлияна Боева е „за”. 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Г-н Митковски. … Ами излезте от системата и после „вход“, за да 
влезете отново в системата, за да се рестартира. .. Понеже вижте, таблетите 
заспиват. … Разбрах. .. Искате ли да се прегласува решението? Не. Просто 
да отбележим, отбелязваме, че Пламен Начков е „за”. Фактически 39 
стават „за”. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Гласувам устно компютъра ми иска рестартиране. Аз съм „за”. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 



Владимир ТОНЕВ 
Колеги следват следващата група неща, които ще ги прочета. Става 

въпрос за продажба на общински имоти на търг. 
 
1611-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.”, приета с решение № 1317-7/27/13.01.2014 г., на Общински 
съвет - Варна, както следва: Към т. 2.1. „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС се добавя следния текст: 

 
№ Административен адрес АОС № 
1 община Варна, с. Звездица, УПИ І – 462, кв. 

19, с площ 660 кв.м. 
2944 / 12.03.2004 г. 

1611-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-
462, кв. 19, с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., находящ се в 
община Варна, с. Звездица, в размер на 28 850 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 43,71 (четиридесет и три лева седемдесет и една стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

1611-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост,  представляващ УПИ І-462, кв. 19, с 
площ 660 (шестстотин шестдесет) кв.м., находящ се в община Варна, с. 
Звездица, при граници на имота: УПИ ХVII – 377, УПИ XVI – 461 и улици. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
2944/12.03.2004 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 28 850 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 43,71 (четиридесет и един лева седемдесет и една стотинки) лева, 
без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
885 (две хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че : 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 885 (две 

хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
1612-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011991ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIІ-общ., кв. 24, 
с площ 595 кв.м. (петстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в община 
Варна, с. Звездица, в размер на 26 666 (двадесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 44,82 (четиридесет и четири лева осемдесет и две 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

1612-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011991ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIІ-общ., кв. 24, 
с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в община Варна, 
с. Звездица, при граници на имота: УПИ VI – общ., УПИ V – 206,  УПИ 
VIІІ – общ. и улица. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7203/22.11.2012 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 26 666 (двадесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 44,82 (четиридесет и четири лева осемдесет и две 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
666,60 (две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 



или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 666,60 (две 

хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се извинявам, само ще поискам думата. Г-н Тонев, 

извинявайте.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Заповядайте. Благодаря, че поискахте думата. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя предложение уважаеми колеги, да удължим работното време 

до 18:00 ч., тъй като Правилника го иска преди 16:00 ч. да е това 
предложение, тъй че моля да го гласуваме. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Който е съгласен с направеното предложение, моля да 

гласува. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
1613-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011988ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец – юг”, 
съгласно АОС № 6934/09.04.2012 г., вписан в книгите по вписванията, 
представляващ Поземлен имот № 10135.5403.681, с площ 600 кв.м., в 
размер на 15 800,00 лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
м2 26,33 лева, без включен ДДС.  

1613-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.”  и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14011988ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец – юг”, представляващ 
Поземлен имот № 10135.5403.681, с площ 600 кв.м., при граници: ПИ 
№10135.5403.9635, ПИ №10135.5403.680, ПИ №10135.5403.673, ПИ 
№10135.5403.672, ПИ №10135.5403.682. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6934/09.04.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 15 800,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 1 580,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 580,00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
1614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011990ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ 
№ І (едно) - общ. с площ 485,00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., 
находящ се в община Варна, с. Каменар, кв. 28, при граници на имота: от 
две страни улици, УПИ № II (две) – общ. и УПИ № XVI – 424 
(шестнадесет – четиристотин двадесет и четири), в размер на 6 250 (шест 
хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС при пазарна стойност без ДДС на 
1 кв.м. възлизаща на 12,89 (дванадесет лева и осемдесет и девет стотинки) 
лева. 

1614-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011990ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № І (едно) - общ. с площ 
485,00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., находящ се в община Варна, 
с. Каменар, кв. 28, при граници на имота: от две страни улици, УПИ № II 
(две) – общ. и УПИ № XVI – 424 (шестнадесет – четиристотин двадесет и 
четири). 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5284/30.10.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) лева, без 
ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
625 (шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните  
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

За участие в търга са необходими следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от 
участника); 



3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 625 (шестстотин 

двадесет и пет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
1615-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013414ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со “Ракитника”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 по КК и 
КР, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с 
площ 820 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
7091/05.09.2012 г., в размер на 26 400,00 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 – 32,00 лева, без включен ДДС. 



1615-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.” и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013414ВН/04.06.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Ракитника”, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 по КК и КР, одобрени със 
заповед № РД-18 -73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 820 кв.м., при 
граници: ПИ № 10135.5426.9502, ПИ № 10135.5426.1061, ПИ № 
10135.5426.2544, ПИ № 10135.5426.1058, ПИ № 10135.5426.1057. За имота 
е съставен акт за частна общинска собственост  № 7091/05.09.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 26 400,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на 2 640,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица.  

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 640,00 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от  200 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
1616-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. РД14013415ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз”, предмет 
на АОС № 6508/03.01.2013 г., вписан в книгите по вписванията, 
представляващ Поземлен имот 10135.2526.1505, с площ 600 кв.м., в размер 
62 000,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 103,33 
лева, без включен ДДС.  

1616-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.”, и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013415ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз”, представляващ Поземлен 
имот 10135.2526.1505, с площ 600 кв.м., при граници: ПИ № 
10135.2526.1071, ПИ № 10135.2526.1070, ПИ № 10135.2526.9558. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6508/03.01.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 62 000,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на 6 200,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 



1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 200,00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Заповядайте г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Двайсет и три и двайсет и четири ще ги чета за гласуване анблок. 
 
1617-7. 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. № АУ107775ВН-
008ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
927-7/17/29.04.2013 г. 

1617-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 
решение по т. 6 от протокол № 02/30.01.2014 г. от заседание на Експертен 
съвет за обекти на дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване”  на община Варна и по молба № АУ107775ВН/30.09.2013 
г. от „Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие  
„Трафоелектроинвест” и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ АУ107775ВН-008ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект на 
техническата инфраструктура: ВЛ 110 кV п/ст „ВАРНА СЕВЕР” – п/ст 
„КАВАРНА”, представляващ въздушен електропровод по представен 
проект на етап: „Предварителен проект на подробен устройствен 
парцеларен план” през имоти - публична общинска собственост на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на 
ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата, находящи се на територията 
на община Варна, землището на с. Каменар, ЕКАТТЕ 35701, както следва: 

    

№ на 
имот 

 

Трайно 
предназначение 

Нов начин на трайно 
ползване 

Обща 
площ на 

имота /дка/ 

Площ с 
ограничение в 

ползването 
/дка/ 

0,2 Територия за 
транспорт За местен път 38,804 0.612 

0,3 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 6,556 0.093 

0,4 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 12,459 0.248 



0,6 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.708 0.248 

0,7 Територия за 
транспорт За местен път 64.920 0.860 

0,8 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 18.002 0.320 

0,26 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.854 0.082 

0,27 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.709 0.360 

0,29 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 11.038 0.135 

0,49 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 14.066 0.157 

0,51 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 2.350 0.083 

0,54 Територия за 
транспорт За местен път 107.349 0.404 

0,306 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 15.843 0.574 

 
 
 
1618-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14005277ВН-004ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава предварително съгласие за преминаване на проектното трасе 
на обект: „Пътна връзка за крайпътен обект в ПИ 026003 по КВС на 
землището на с. Тополи, ЕКАТТЕ 72709, община Варна, област Варна“, 
съгласно предложения проект на комуникационно- транспортен план за 
промяна на предназначението на засегнатите от трасето части от имот - 
общинска собственост, представляващ ПИ 105004 с площ 6 486 кв.м. и 
начин на трайно ползване „полски път“, при категория на земята при 
неполивни условия - четвърта. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Пак ликвидация на съсобственост. Ще ги чета заедно от точка 

двайсет и пета до точка тридесет и трета включително. 
 
1619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.146, с площ 560 кв.м., с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 17, при граници на имота: ПИ 
10135.2554.148, ПИ 10135.2554.153, ПИ 10135.2554.528, ПИ 
10135.2554.527 на наследниците на Васил Накев Златков, а именно Мария 
Дамянова Златкова – съпруга, Стефка Василева Ганчева – дъщеря и Иван 
Василев Накев – син по квоти определени съгласно Закона за 
наследството, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ093053ВН-004ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 95 144  
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  169,90 лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт  за частна общинска 
собственост №  6075/16.09.2010 г. 

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

 
 
1620-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот 
частна - общинска собственост, представляващ 116,67 кв.м. идеални части 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.60, целия  с площ 360 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Ростов” № 17, 
при граници на имота: ПИ 10135.5502.41, ПИ 10135.5502.59, ПИ 
10135.5502.550, ПИ 10135.5502.68 на наследниците на Христо Ламбов 
Георгиев и Росица Христова Георгиева, при равни квоти, и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО6115/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на 12 400 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
м2 106,28 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт  за частна общинска 
собственост № 7567/25.10.2013 г. 



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

 
 
 
 
 
1621-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от 3ОС, а именно продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5505.514, представляващ 223 кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.5505.514 целия с площ 446 кв.м., с административен адрес гр. 
Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 139, при граници на имота: ПИ 
10135.5505.283, ПИ 10135.5505.255; ПИ 10135.5505.248, ПИ 
10135.5505.252, на Кичка Стоянова Савова, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ068146ВН-007ВН/28.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 27 800 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 
124,66 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7584/03.12.2013 г. 

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

 
 
 
 
1622-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 

предл. 2 от ЗОС, пред. 2 и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО41920/30.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка изготвена от независим оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя с площ 470 кв.м. от УПИ 
XVIII-638, кв. 30, находяща се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай 
Христов” № 44, при граници на имота: УПИ ХІХ-639, УПИ ІХ-621, УПИ 
VІ-625, УПИ Х VІІ-637 и ул. „Николай Христов”,  в размер на 6 960 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 14,81 лева 
без включен ДДС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, при квоти за продажба на:  



- Павел Филев Павлов - 352,50 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-
638, кв. 30, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов” 
№ 44, с продажна цена 5 220 лева,  без включен ДДС; 

- Жечка Филева Михова - 117,50 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-
638, кв. 30, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов” 
№ 44, с продажна цена 1 740 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7192 / 09.11.2012 г. 

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

 
 
29. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗК13001603ВН-006ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 3 на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена”, ул. „28-ма”, № 28, представляващ 1/3 идеални части 
от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 с площ 348 кв.м., 
10135.2564.1132.2 с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3 с площ 186 кв.м. и 
1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с 
площ 4 969 кв.м., в размер на  339 577 лева, без включен ДДС.  

Тук няма възлагане на кмета. Колеги, двадесет и девета точка, ще я 
гласуваме отделно. Г-н Бойновски ми подсказа, че тя не е по същия ред и 
на същите основания, така че ви предлагам да гласуваме това, което 
прочетох до момента, до двадесет и осма точка включително. Двадесет и 
девета ще гласуваме отделно. … Тридесета, тридесет и първа може ли 
анблок или … Те са като предходните. … Колеги, двадесет и девета точка 
ще я изчета, като приключим анблок гласуването ви предлагам, за да не 
прекъсвам четенето. До тридесет и трета точка понеже са на същите 
основания и после ще се върнем да гласуваме двадесет и девета точка. … 
Да мога да изчета на всичките основания всички точки. Благодаря Ви, г-н 
Бойновски.  

 
 
 
1624-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ055715ВН-022ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола 
Ракитин” № 12, представляващ ПИ №10135.5510.488 (десет хиляди сто 



тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.четиристотин осемдесет и 
осем) с площ 586,00 (петстотин осемдесет и шест) кв.м. – частна общинска 
собственост по АОС № 7620/18.12.2013 г., при граници на имота: ПИ 
10135.5510.487; ПИ 10135.5510.559; ПИ 10135.5510.489, ПИ 
10135.5510.486 в размер на 23 500,00 (двадесет и три хиляди и 
петстотин)лева без включен ДДС при следните квоти: 

- 293 кв.м. ид. части на пазарна цена от 11 752,22 (единадесет хиляди 
седемстотин  петдесет и два лева и двадесет и две стотинки) лева на 
Николай Димитров Йорданов; 

- 146,50 кв.м. ид. части на пазарна цена от 5 873,89 (пет хиляди 
осемстотин  седемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) лева на 
Стелиана Александрова Костадинова - Събева; 

- 146,50 кв.м. ид. части на пазарна цена от 5 873,89 (пет хиляди 
осемстотин  седемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) лева на 
Стелиана Александрова Костадинова – Събева. 

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

 
 
 
1625-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ118051ВН-010ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. 
Тополи, кв. 31, ул. „Тракийска” № 22, представляващ УПИ № X–610 
(десет римско – шестстотин и десет) с площ 400 (четиристотин) кв.м., при 
граници на имота: УПИ № XIII–613, УПИ № IX–609, улица, УПИ № XI–
611 и УПИ № XII–612, в размер на 7 570 (седем хиляди петстотин и 
седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 18,93 (осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки) лева 
без включен ДДС, при следните квоти: 

- 216,67 (двеста и шестнадесет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. 
м. идеални части от имота на пазарна цена от 4 101,56 (четири хиляди сто и 
един лева и петдесет и шест стотинки) лева за Тодор Владимиров Великов; 

- 183,33 (сто осемдесет и три цяло и тридесет и три стотни)  кв.м. 
идеални части от имота на пазарна цена от 3 468,44 (три хиляди 
четиристотин шестдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) 
лева за Миглена Ангелова Великова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7628/27.01.2014 г. 



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

 
 
 
 
1626-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14012432ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в община Варна, ул. „Охрид” № 
4, представляващ ПИ 10135.1506.586 с площ 46.26 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.1506.580, ПИ 10135.1506.589, ПИ 10135.1506.587, ПИ 
10135.1506.585, ПИ 10135.1506.584 и ПИ 10135.1506.583, в размер на 18 
400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС при 
пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 397,75 лв. (триста деветдесет и 
седем лева и седемдесет и пет стотинки), на Георги Ангелов Соколов. 

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

 
 
 
1627-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от 3ОС, а именно продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 12 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583, целия с площ 660 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Мусала“ № 7, при граници на 
имота: ПИ 10135.1507.586, ПИ 10135.1507.585, ПИ 10135.1507.584, ПИ 
10135.1507.526, на „Б- Плюс“ ЕООД, ЕИК 103778250, с управител Росен 
Иванов, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ148008ВН-022ВН/04.06.2014 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 9 766.68 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойностна 1 м2 813.89 лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 121/24.04.1997 г. 

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



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Гласуваме без двадесет и девета 

точка. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Колеги, дайте да се съсредоточим. Удължихме си работното време, 

още малко остана да можем да приключим днеска и да не идваме утре. 
Може ли да запазим малко тишина в залата? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка двадесет и девета: 
 
1623-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗК13001603ВН-006ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 3 на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена”, ул. „28-ма”, № 28, представляващ 1/3 идеални 
части от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 с площ 348 кв.м., 
10135.2564.1132.2 с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3 с площ 186 кв.м. и 
1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с 
площ 4 969 кв.м., в размер на  339 577 лева, без включен ДДС.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам да заостря 

вниманието ви върху тази точка, тъй като е имало, има постъпило искане в 
обратна посока за ликвидиране на съсобственост с община Варна. Аз 
приветствам действията, бъдещите действия на общинската 
администрация, защото този проблем засяга оздравителното училище на 
„Св. Константин и Елена“. И мисля, че всички ще подкрепим идеята да 
откупим една трета, защото в момента само одобряваме пазарната оценка, 
но бъдещи действия са разговори със съсобственика, за да можем да 
съхраним училището и имота на общината.      

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения, съображения по така изчетения проект за решение? 

Колеги, не виждам други мнения и съображения. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Точка тридесет и четвърта: 
 
1628-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД13007372ВН_002ВН/06.01.2014 г., и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. РД13007372ВН-003ВН/09.06.2014 г., Общински съвет 
– Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен” във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, както следва: 

- гр. Варна, жк „Възраждане” бл. 9, ет. 7, ап. 26 – АОС 2789/2003 г. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка трийсет и пет: 
 
1629-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно Раздел 

ІV, чл. 2 от договор № Д12000587ВН/12.06.2012 г., и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № Д9-9200/801/18.12.2013 г., Общински 
съвет-Варна прекратява договор № Д12000587ВН/12.06.2012 г., сключен 
между Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с 
народите на Русия и ОНД”, вписано в Регистъра за юридическите лица с 
нестопанска цел при СГС под партиден номер № 540, том 11, стр. 120 по 
ф.д. № 5957/1991 г., БУЛСТАТ 000702879, представлявано от проф. д-р  
Захари Михайлов Захариев - Председател на УС, чрез Румяна Петрова 
Иванова, съгласно пълномощно № 1203/18.01.2006 г., подписано пред 
Камен Каменов, нотариус в РС – София с рег. № 201 в НК и община Варна 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Врана, ул. „Ген. Скобелев” № 56, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.2557.327.2 със застроена 
площ 64 кв.м., състояща се от два етажа и таван, разположени в поземлен 
имот 10135.2557.327, предмет на АОС № 3329/20.04.2005 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения?  



Николай ДЖАГАРОВ 
Коя е причината за прекратяване? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Кое? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Причината за прекратяване на съсобственост. 
 
Владимир ТОНЕВ 
По памет, като член на комисията мога да ви отговоря, разбира се. 

Това става въпрос за същото дружество, което го взе, което обеща много, 
много пъти, че ще направи нещо там. Не е вложило една стотинка, в 
продължение на въпросните години не го е и използвало. Това е 
въпросният имот, които Вие или там колегите от Вашата група имаха 
изказвания и се използваше като лош пример за това, как като дадем нещо, 
без да имаме гаранции, че ще бъде отремонтирано някой път нищо не се 
случва. За същият имот става въпрос на „Скобелев“ 56. 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, г-н Костадинов. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Само не разбрах, кого визирахте „Вие“ като казахте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не Ви чух? 
 
 
Иван ЛУКОВ 
Напреднахме с времето може би и затова е малко по-трудно да се 

комуникира. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да добавя, като информация, както на г-н Джагаров, така и на 

колегите. Сградата е безстопанствената сграда, която я споменах преди 
малко, която сграда стои от може би от около 3 год. безстопанствена, без 
врати, без прозорци, с капещ покрив, която заплашва да започне да се само 
срутва. Така че даже това решение е безвъзвратно закъсняло. 

 



Иван ЛУКОВ 
Закъсняло е, да. Много Ви благодаря за изказването, може би г-н 

Джагаров е удовлетворен от така направените уточнения. … Предполагам. 
ако оставите кръстословицата може и по-лесно да Ви удовлетворим. … 
Така. Други мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
… В режим на гласуване сме. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка трийсет и шест: 
 
1630-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011993ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на община 
Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 
ПИ 10135.2575.433 с площ 6 126 кв.м. и административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Албатрос”, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, съгласно 
одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски” в гр. 
Варна – предмет на АДС № 7521/15.03.2010 г., с цел изграждане на обект 
на спортната инфраструктура. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез 
Областен управител на област с административен център Варна, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописания недвижим имот 
и сключването на договор с Областен управител на област с 
административен център Варна, след решение на Министерски съвет на 
Република България. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Г-н Тодоров - „за“. 
 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
 
1631-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39 

от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и чл. 56 от ЗС и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13003113ВН-011ВН/20.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

Одобрява пазарна оценка на възмездното право на ползване за срок 
от 5 (пет) години върху 42 кв.м. идеални части от недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков”, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.128, целия с 
площ 13 457 кв.м. - предмет на АОС № 5472/17.12.2008 г. в размер на 2 460 
лева, без включен ДДС. 

Учредява възмездно право на ползване на „РИМИ” ООД, ЕИК 
148068357 с адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ул. „Свобода” 
№ 18, вх. 1, ап. 40  върху 42 кв.м. идеални части от недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков”, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.128, целия с 
площ 13 457 кв.м. - предмет на АОС № 5472/17.12.2008 г., на стойност  2 
460 лева, без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „РИМИ” ООД, ЕИК 
148068357 за срок от 5 (пет) години, за обособяване на детска площадка 
към детската градина, разположена на първия етаж в жилищна сграда с 
идентификатор 10135.51.128.1. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за възмездно право на  ползване върху  
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Тридесет и осем: на основание чл. 21, ал. 1, … 
 
Иван ЛУКОВ 
Чакай, чакай. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не гласувахте ли вече? Много сте бавни бе. 
 
 
 
 



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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
1632-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, изр. 

второ от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД12012564ВН-008ВН/28.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната цена на допълнително право на строеж 
за 12,50 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ ПИ 10135.2556.51 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.петдесет и едно), целият с площ 1 830 
кв.м., изготвена от оценител на имоти в размер на  4 400,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност за 1 кв.м. 352 лева, без включен ДДС. 

1632-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, във връзка с § 17, ал. 2, изр. второ от ПР на ЗУТ, по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД12012564ВН-008ВН/28.04.2014 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за разпореждане и управление с 
имоти-общинска собственост за 2014 г.“, Общински съвет – Варна реши да 
бъде учредено на „РЕАНА” ООД допълнително право на строеж за 12,50 
кв.м. към придобитото вещно право на строеж за 165 кв.м. с договор № 
508/18.12.2002 г., сключен с  кмета на община Варна, върху недвижим 
имот – частна общинска собственост по АОС № 6535/24.08.2011 г., 
представляващ ПИ 10135.2556.51 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и шест. петдесет и едно), при граници на имота: 
ПИ 10135.2556.50 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и шест. петдесет), ПИ 10135.2556.356 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. триста петдесет и шест),  ПИ 
10135.2556.354 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и шест. триста петдесет и четири), ПИ 10135.2556.355 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. триста 
петдесет и пет), ПИ 10135.2556.53 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и шест. петдесет и три), ПИ 10135.2554.177 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. 
сто седемдесет и седем), идентичен с  УПИ ХХVІІ-„жилищно строителство 
и обществено обслужване”, кв. 623, по плана на 5 м.р., одобрен със заповед 
№ Г-49/20.05.2011г. на зам.-кмета на община Варна, 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.  



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
 
1633-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13003614ВН-003ВН/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към 
договор № Д-5-9200(330)/22.04.2005 г., с който се променя: 

- текстът „.... представлявано от Румен Колев Колев - директор, на 
основание трудов договор № ЛС-07-307/22.10.2002 г., сключен с 
Министъра на образованието и науката“ да се чете: „.... представлявано от 
Стоянка Иванова Велянова - директор, на основание споразумение № ЛС-
08-266/21.03.2005 г., сключено с Регионалния инспекторат по 
образованието“; 

- в раздел I „Предмет на договора“, текстът в т. 1: „Община Варна 
предоставя за образователни нужди на ОУ „Цар Симеон I“ безвъзмездно за 
управление имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 33, 9 п.р., кв. 326, представляващ земя с 
площ 4 200 кв.м. и училищна сграда със ЗП 1 258 кв.м., предмет на АОС № 
2021/19.03.2001 г.“ да се чете: „Община Варна предоставя за 
образователни нужди на ОУ „Цар Симеон I“ безвъзмездно за управление 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Неофит Бозвели“ № 33, 9 п.р., кв. 326, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1501.270 с площ 4 421 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.1 със ЗП 954 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.2 със ЗП 22 кв.м., сграда с идентификатор 10135.1501.270.3 
със ЗП 22 кв.м., сграда с идентификатор 10135.1501.270.4 със ЗП 16 кв.м., 
сграда с идентификатор 10135.1501.270.5 със ЗП 44 кв.м., сграда с 
идентификатор 10135.1501.270.6 със ЗП 11 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.7 със ЗП 460 кв.м., предмет на АОС № 7125/12.10.2012.“ 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д-5-9200(330)/22.04.2005 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 
Владимир ТОНЕВ 
 
1634-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12  от ЗМСМА, чл. 3, ал. 

2, т. 2 и чл. 6, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011989ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
обявява за публична  общинска собственост недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Радост” № 3, бл. 3, ет. 1, представляващ детска занималня - 
СОС с идентификатор 10135.3515.464.4.74 със застроена площ 190,31 кв.м. 
и 3,441 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж. Предмет на АОС № 7630/30.12.2013 г., вписан в Служба вписвания 
на 06.01.2014 г., вх. рег. 52, акт № 11, том І, дело 11.  

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
 
Владимир ТОНЕВ 
Точка четиридесет и първа, тя е с много подточки: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 

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

На същите основания освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна Петър Димитров 
Димитров, за периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

На същите основания освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите Николай Лалев Дочев, за периода от 01.01.2013 г. 
до 06.08.2013 г.  

На същите основания освобождава от отговорност като членове на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна Миглена Стефанова 
Георгиева и Цветомир Красимиров Грънчаров, за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

На същите основания Общински съвет – Варна избира 
Специализирано одиторско предприятие „Експерт – М – Одит” ООД, 
представлявано от Найден Божидаров Кеновски и Мончо Кирилов 
Миразчийски, за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД – 
Варна за 2013 г. 



Четиридесет и едно, две: 
На същите основания Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор за дейността на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2013 г.  

На същите основания Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите на „Ученическо и 
столово хранене” за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

На същите основания Общински съвет – Варна избира Слав Минчев 
Танев – дипломиран експерт- счетоводител за извършване на одиторски 
контрол на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2014 г. 

Четиридесет и едно, три: 
То е с много подточки. Мисля, че няма нужда да гласуваме, за да го 

гласуваме анблок. … Всичко е една точка четиридесет и първа. След това 
41.1, 41.3 и т.н., заради това не го предлагам за гласуване анблок. … Чакай 
сега. .. Добре, може би си прав. … Е добре, „Пазари“ не е ли част от 
другите? … Колеги, г-н председателя направи забележка, че трябва да 
гласуваме първо т. 41.1, след това т. 41.2 и да си вървим дружество по 
дружество.  

 
Иван ЛУКОВ 
Точно. 41, 41.1., до 41.1.3  за „Пазари“, което става на въпрос само. 

… Ама има хора, които ще си направят отвот и не могат да гласуват. … 
Колеги, дайте да не губим повече време. Г-н Дочев. 

 
Николай ДОЧЕВ 
Не участвам в гласуването по отношение на „Пазари“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Радев. .. Не участва в гласуването по отношение на „Пазари“. И 

г-н Станев не участва в гласуването за точката за „Пазари“. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
………………… /н.р./ 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Дайте да не пророкуваме до какво ще се стигне, да го гласуваме по-

навреме. Хората си направиха, колегите си направиха отвот, така че ако 
няма други мнения и съображения, в режим на гласуване. „Пазари“. 

 
 



Владимир ТОНЕВ 
Т. 41.1. .. Те не са много. 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека да не умуваме, нека да си ги … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не, ще ги гласуваме дружество по дружество. Не са много. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
1635-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ 

и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2013 г. 

1635-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Петър Димитров Димитров, за 
периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1635-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев, за 
периода от 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  

1635-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Миглена Стефанова 
Георгиева и Цветомир Красимиров Грънчаров, за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1635-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Специализирано одиторско 
предприятие „Експерт – М – Одит” ООД, представлявано от Найден 
Божидаров Кеновски и Мончо Кирилов Миразчийски, за извършване на 
одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2013 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Колеги от т. 41.2 до т. 41.5, ви предлагам да бъдат гласувани вече 

анблок. .. Така. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 



Владимир ТОНЕВ 
Т. 41.2: 
 
1636-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2013 г. 

1636-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов, Мария 
Иванова Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1636-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2014 г. 

 
 
 
 
1637-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2013 г. 

1637-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Драгомир Демиров Дончев, Минко Нейков Христов, за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1637-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 
Светослав Димитров Трайков, за периода от 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  

1637-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай 
Стефанов Бинев – за периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1637-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2014 г. 

 



1638-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Градски 
транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2013 г. 

1638-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД  Злати Петров 
Златев, за периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1638-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева Нонева – управител 
на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за извършване на одиторски 
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2013 г. 

 
 
 
 
 
1639-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2013 г. 

1639-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Слава 
Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1639-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Дентален център І Варна” ЕООД – Николай Иванов Петков за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1639-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Илия Илиев – управител на 
„Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Само една поправка в изчитането на основанията, за периода 

на т. 41.4.1 – „Градски транспорт” ЕАД Злати Петров Златев, за периода от 
06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Четох буквално това, което ми е написано г-н председател. 



Иван ЛУКОВ 
Да. Най-вероятно е станала печатна грешка. До 31.12.2013 г. Така. 

Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, т. 42: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

реши: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна реши: 
1.1. Възлага на Съвета на директорите на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да вземе решение за прекратяване на откритата процедура № 
04661-2014-0001 на АОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване 
на реконструкция и основен ремонт на Зала „Конгресна“ – „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД по чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение 2 от ЗОП, а 
именно поради липса на финансиране.  

1.2. Възлага на кмета на община Варна, като бенефициент на 
средствата по ПМС № 19/2014 г. в размер на 4 500 000 лв. да извърши 
строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 192 и чл. 193 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна решава със стойността на 
извършения ремонт да се увеличи капитала на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД чрез записване на нови акции, след провеждане на 
необходимите законови процедури. 

1.4. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
запознае обществеността на град Варна с проекта за извършване на  
реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, чрез средствата за масово осведомяване, както и  
ежемесечно да публикува на официалния сайт на община Варна отчетите 
за извършените строително-монтажни работи.  

Решенията под № 1.1 и № 1.3 влизат в сила от датата на приемането 
им, тъй като същите не подлежат на контрол за законосъобразност по реда 
на чл. 32, ал. 2 от Закон за администрацията, във връзка с чл. 45 от 
ЗМСМА. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от 
АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси, 
изразяващи се в необходимостта от спешно усвояване на отпуснатите 
финансови средства по ПМС № 19/2014 г., Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решение № 1.2. 



 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега тази сага около „Двореца на спорта“, която ни вълнува тука 20 

дена е вече на привършване. Всички знаем през какви перипетии мина. 
Каква е нашата позиция на нашата група. Направо и директно, групата ни 
ще гласува „за“, това което се предлага в момента и то ще бъде за 
протокола, но за пред обществеността, нашето „за“ е една голяма 
презумпция, тъй като ние ще приемем факта на тази реализация за 
юридически достоверен и възможен практически, докато не бъде доказано 
обратното. И дано не се случи това. Сега, има ли ….. /н.р./ в групата на 
БСП, защото ние се държахме доста така отрицателно към някои действия 
и движението на тази история. Сега никой не може да подценява, че трябва 
да ремонтираме емблемата, спортната емблема на Варна и да оправдаем 
европейския мащаб на това мероприятие. Но, но, за тези 20 дена какви, 
каква, какъв ситком, знаете какво е ситком, това е социална комедия, 
театрално изпълнение, какви изпълнения имаше. Значи две провалени 
комисии на „Собственост и стопанства“. Едната комисия 15 мин. преди 
приключването и ни показват едно споразумение едностранно подписано. 
На другата комисия по „Собственост“ стана една дискусия отрицателно се 
гласува, провали се, беше безнадеждна работата. Допуснахме Варчев да 
обяви обществена поръчка, той да ръководи ремонта и тъй ред, ред, да не 
навлизам в тези мероприятия. Това показва, че донякъде юридическото 
звено в щата беше негодно да се ориентира в ситуацията и тя докара 
голяма част от това, което стана. Както и да е с помощта на кмета, с 
помощта на председателския съвет, особено в това, което той предлага за 
контрол е нормално. Варненци, ще знаят сега в сайтовете всеки месец 
какъв обем работа е свършена, каква е стойността, какви са проблемите и 
т.н. Така че не търся оправдание за позицията, предполагам че колегата 
Атанасов още по-интересен ще бъде, но това е положението. Още един 
път, още един път мисля, че от нас трябва да се очаква и от всички 
общински съветници разбира се, една оперативност, една прозрачност, 
една мобилизация, едно вътрешно доверие, за да може спортния имидж на 
Варна, на общинския съвет, на неговия кмет и на всички граждани да бъде 
достоен по отношение на тази сериозна спортна задача, която трябва. Дано 
друг път да не се получават такива недоразумения, които са плод пак 
казах, на негодните юридически звена на общината и на някои хора, които 
все мислят, че могат да минават метър. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви и аз. Г-н Атанасов, заповядайте. 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Значи аз ще тръгна 

малко по от далече, въз основа на това де факто и беше моето мнение и в 
двете комисии, то беше продиктувано от следния факт, че на 24-ти беше 
входирана една точка в извънредната сесия, точно за това споразумение. В 
последствие се оказа, че материалите по тази точка са входирани на 30-ти,  
т.е. ние тъй имахме едно така предложение, без да има никакви материали, 
оттам тръгна и целия може би този спор и това недоразумение. Няма да се 
спирам на постановленията, няма да се спирам на казусите, които 
достатъчно дълго време ги дискутирахме. Имам едно предложение 
конкретно, тъй като вече е налице един Протокол № 7 от Заседание на 
Съвета на директорите на „Двореца на културата и спорта“ от 15.07.2014 
г., с което конкретно Съвета на Директорите  на „Двореца на културата и 
спорта“ ЕАД дава съгласие община Варна да извърши ремонта на зала 
„Конгресна“ в „Двореца на културата и спорта“, без да изчитам надолу 
предложението. Мисля, че вече сме в хипотезата която може в  точката, 
която Общински съвет дава съгласие, просто ние в момента, не виждам 
защо трябва да даваме съгласие, това е излишно. Ние можем да се позовем, 
единствено и само на въз основа на този протокол от заседание на Съвета 
на директорите и да дадем съгласие, т.е. само за това. Значи има решение 
вече на органа, т.е. на Съвета на директорите, ние не е нужно да вземаме 
допълнително такова. Така че предложението ми само да впишем в 
Протокол № 7, т.е. в самото начало Общински съвет дава съгласие при 
положение, че има на лице протокол от Съвета на директорите, че те са го 
направили, в случая Общински съвет единствено може само да даде 
съгласие за това което … Да, колегата Балабанов иска да добави. … Да, 
ние сме принципал, но то има вече такова решение. Отпада 
първоначалното предположение, което беше включено в … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… за Споразумението от г-н кмета. ..  Да, и по този начин, след като 

вече не говорим в хипотезата на споразумението, а има протокол който 
дава съгласие от страна на борда на директорите, ние просто да се 
базираме на този протокол, да го включим в точка едно мисля, че беше … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз изразявам до някъде съгласие с предложението на колегата, като в 

тази връзка предлагам където са записани правните основания да запишем 
на основание член еди кой си от ЗМСМА и т.н., както и във връзка с 



решение на Съвета на директорите на дружеството обективирано в 
Протокол № 7, ли казахте? 

 
Христо АТАНАСОВ 
7 от 15.07.2014 г. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Общински съвет – Варна и т.н., и да си остава целия текст на 

предложението. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, защото има вече промяна обстоятелствата. Т.е. вече не говорим 

за Споразумението от страна на администрацията на кмета, вече е от 
протокола, който е от общото събрание и от друга страна … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Радвам се, че колегите са осъзнали идеята, че трябва да има ремонт. 

Той трябва да се случи в рамките на тази година и моля да не се правят 
квалификации към екипа на кмета юридическия, тъй като квалификации 
могат да ги правят само юристи по отношение на юристите. Нали няма как 
… Аз като специалист …  

Аврам ТОДОРОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юридически спорове мога да водя основно с колеги.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, аз … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, колеги разбрах много добре идеята, чета ви … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
… основанията с предложението, което беше направено от г-н 

Атанасов и г-н Балабанов. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол № 7 от заседание на Съвета на директорите на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД проведено на 15.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши и надолу както се изчита.  



Така. Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
1640-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна реши: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

Протокол № 7 от 15.07.2014 г. на съвета на директорите на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна реши: 

1.1. Възлага на Съвета на директорите на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД да вземе решение за прекратяване на откритата процедура № 
04661-2014-0001 на АОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване 
на реконструкция и основен ремонт на Зала „Конгресна“ – „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД“ по чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение 2 от ЗОП, а 
именно поради липса на финансиране.  

1.2. Възлага на кмета на община Варна, като бенефициент на 
средствата по ПМС № 19/2014 г. в размер на 4 500 000 лв. да извърши 
строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 192 и чл. 193 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна решава със стойността на 
извършения ремонт да се увеличи капитала на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД чрез записване на нови акции, след провеждане на 
необходимите законови процедури. 

1.4. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
запознае обществеността на град Варна с проекта за извършване на  
реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, чрез средствата за масово осведомяване, както и  
ежемесечно да публикува на официалния сайт на община Варна отчетите 
за извършените строително-монтажни работи.  

Решенията под № 1.1 и № 1.3 влизат в сила от датата на приемането 
им, тъй като същите не подлежат на контрол за законосъобразност по реда 
на чл. 32, ал. 2 от Закон за администрацията, във връзка с чл. 45 от 
ЗМСМА. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от 
АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси, 
изразяващи се в необходимостта от спешно усвояване на отпуснатите 
финансови средства по ПМС № 19/2014 г., Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решение № 1.2. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Ремонт ще има. 
 



Владимир ТОНЕВ 
Още една точка. 
 
Иван ЛУКОВ 
Казах ги: за – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 7, 

предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, последна точка от „Собственост“. 
На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и по 

предложение на Владимир Тонев – общински съветник, Общински съвет – 
Варна задължава кмета на община Варна да предостави на ПК 
„Собственост и стопанство“ конкретизирана информация относно 
държавните имоти, преминали в собственост на община Варна, съгласно 
Параграф 7 от ЗМСМА, за които могат да бъдат съставени актове за 
общинска собственост. 

Понеже са ме цитирали, че аз съм направил предложението - моето 
предложение не беше точно в този дух, затова ще кажа какво беше моето 
предложение, защото това което е направено по този начин то вече е 
изпълнено. Всъщност кмета на община Варна, чрез директора на дирекция 
„Собственост“ да предоставя на ПК „Собственост и стопанство“ 
ежемесечна конкретизирана информация относно държавните имоти. 
Параграф 7 ни позволява да актуваме определени видове имоти, които са 
държавна собственост, без да се допитваме до областната управа. И като 
допълнение накрая вместо да се пише, за които могат да бъдат съставени 
актове за общинска собственост, това да се промени, по следния начин: 
като с предимство се съставят актове за общинска собственост на 
държавните имоти намиращи се в „Приморски парк“ съгласно границите 
му определени от общия устройствен план. Смисъла на това, което го 
предлагам е че в информацията за имотите която ни предложиха и която 
получихме от г-н Бойновски излиза, че в „Приморски парк“ има над 140 
държавни имота, които са с поземлени номера, декар, декар и половина в 
момента ние правим разработка и е възложен изготвяне на подробен 
устройствен план на група архитекти и много по-добре е тези имоти да 
бъдат общинска собственост, тъй като ние като го възлагаме, за да могат да 
си станат и да бъдат разпоредени както община Варна има за идея да го 
разпореди. Всички са в зелено. Закона е категоричен, ние имаме право да 
ги актуваме. Това ми е смисъла на предложението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображение колеги по направеното предложение и 

допълнението, което г-н Тонев направи. Ако няма, в режим на гласуване. 
 



1641-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и по 
предложение на Владимир Тонев – общински съветник, Общински съвет – 
Варна задължава кмета на община Варна, чрез директора на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ да предостави 
на ПК „Собственост и стопанство“ ежемесечни отчети с конкретизирана 
информация относно имотите по Параграф 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, за които следва да бъдат 
съставени актове за общинска собственост, като с предимство се актуват 
като общински всички държавни поземлени имоти,  попадащи в 
Приморски парк съгласно Общия устройствен план на гр.Варна. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Следваща точка осем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



VIII. 
 

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

“Транспорт” относно: 
(1) – промени в Транспортната схема на община Варна. 
(2) – изменение на решение № 1414-14/15/20.05.2009 г. на 

Общински съвет – Варна, в частта от приложение № 1, т. 2 от Критерии за 
определяне на правоимащи лица, при издаване на карта със знак 
“Инвалид” за преференциално паркиране  в паркингите – общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на територията на община 
Варна. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Жельо Алексиев.  
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, гости: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1642-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, 
ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС, и по предложение на кмета 
на община Варна с № РД14016568ВН/08.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна утвърждава: 

1. Маршрутни разписания на автобусни линии № № 12, 31А, 9, 109, 
148 и 31 от транспортната схема на община Варна съгласно Приложения 
№ № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

2. Автобусна линия № 2 – „Петрол“ да обслужва часовете 6,55 ч. от 
кв. „Аспарухово“ и 16,45 ч. от „Петрол“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Само за протокола, не линия номер „13А“, а „31А“.  
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Да, извинявам се, моя е грешката - 31А. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Така. 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 31 от Наредбата за 
организацията на движението на територията на община Варна, и по 
предложение на Станислав Георгиев Иванов – общински съветник  с № 
РД14015859ВН/01.07.2014 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 1414-14/15/20.05.2009 г., в частта от приложение № 1, т. 2 от 
Критерии за определяне на правоимащи лица, при издаване на карта със 
знак „Инвалид” за преференциално паркиране  в паркингите-общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на територията на община 
Варна, като се добавя текста: „както и слухово увредените лица, за които 
има издадено решение на ТЕЛК удостоверяващо над 70 % намалена 
работоспособност“ и същата точка придобива следния вид: 

„Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват 
без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни 
протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да 
заемат изправено положение на тялото без използването на технически 
помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на 
стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена 
възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % 
/петдесет процента/. 

Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на 
трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 % /деветдесет процента/, поради 
сърдечни, белодробни и злокачествени заболявания. 

Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент 
на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания 
/увреждания/, както и слухово увредените лица, за които има издадено 
решение на ТЕЛК удостоверяващо над 70 % намалена работоспособност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, искам така да изразя 

благодарност на колегите, които са в транспортната комисия. Наистина 
намерихме начин, хубаво е когато има предложения, които ни обединяват, 



но така в началото на сесията разбрахме, че по отношение на други хора 
увредени има обструкции на въпросното предложение. Сега си обяснявам 
някои неща защо така нещата в държавата не вървят, а ние винаги търсим 
разделителните линии. Мисля, че не е този начина, хората с увреден слух 
безспорно заслужават тази социална придобивка, най-малкото представете 
си ситуация, в която те дори и да нямат някакви увреждания по отношение 
на двигателния апарат, когато застанат пред едно гише, каква услуга могат 
да получат от това гише, след като са глухонеми. Те реално трябва да 
бъдат с преводачи. Но за да не бъда многословен г-н председател, искам да 
дам думата на председателя на Съюза на глухите, г-н Демиров за да бъде 
по-описателен.  

 
Иван ЛУКОВ 
Думата я дава председателя, няма нужда в момента. Г-н Радев. 
 
Радко РАДЕВ 
…. /н.р./ Пак Радко Радев, доктор Радев този път ще кажа защото 

трябва да поясня после. Сега, в момента господина, който говори и е вярно 
и не е. Значи 70 % от глухите хората, които не чуват или тежко чуват са 
хора, които са физически здрави. …. /н.р./ те могат на 200 метра по-далеко 
от това место да отидат. Например, ако аз и един такъв човек има едно 
паркомясто, а те са по две по принцип, кой от нас има право? Щом вие 
дадете правото е за всеки един от нас, който е по-силен ще победи. Но той 
наистина може да отиде десетина, петнайсет метра и да стои там, а аз не 
мога. Значи това наистина много е хубаво да помагаме на всичките, но … 
/н.р./ Но в дружеството на инвалидите и други организации идват хора, на 
които са подадени молби в общината,  да получат този знак. На тях им е 
отказано по нецелесъобразност. Сега аз казвам, че аз съм доктор. Аз 
работих десет години точно с такива инвалиди, които са трудно подвижни. 
И значи на такива хора се отказа, а на хора, които са здрави, не се отказа. 
Е, това е вече … /н.р./ Това трябва да бъде решено от … /н.р./ Защото във 
Варна, ако трябва да даваме на инвалиди - към 22, 23 хил. човека имат 
проблеми със здравето. … /н.р./ Трябва цяла Варна да знае, всички да имат 
тези карти. За това, аз съм за всички инвалиди да си получат … /н.р./, което 
му се полага. Край, приключвам. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. .. Така, други мнения и съображения? Няма. В 

режим на гласуване.  
 
1643-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 31 от 
Наредбата за организацията на движението на територията на община 



Варна, и по предложение на Станислав Георгиев Иванов – общински 
съветник  с № РД14015859ВН/01.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 1414-14/15/20.05.2009 г., в частта от приложение 
№ 1, т. 2 от Критерии за определяне на правоимащи лица, при 
издаване на карта със знак „Инвалид” за преференциално 
паркиране  в паркингите-общинска собственост, здравните и лечебни 
заведения на територията на община Варна, като се добавя текста: 
„както и слухово увредените лица, за които има издадено решение на 
ТЕЛК удостоверяващо над 70 % намалена работоспособност“ и същата 
точка придобива следния вид: 

„Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват 
без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни 
протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да 
заемат изправено положение на тялото без използването на технически 
помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на 
стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена 
възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % 
/петдесет процента/. 

Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на 
трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 % /деветдесет процента/, поради 
сърдечни, белодробни и злокачествени заболявания. 

Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент 
на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания 
/увреждания/, както и слухово увредените лица, за които има издадено 
решение на ТЕЛК удостоверяващо над 70 % намалена работоспособност. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря ви.  
 
Иван ЛУКОВ 
Девета точка от дневния ред.  
 
 
 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”. 
(2) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2014 г.”. 
(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2014 г. 

(4) – откриване на процедури за приватизация на обекти по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2014 г. 

(5) – приемане на „Ред, условия и критерии за провеждане на 
конкурс по документи и събеседване за избор на независими 
оценители и правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни 
оценки и анализи на правното състояние”. 

(6) – следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения. 

 
                             Докл.: Петко Бойновски – председател на КПСК

  
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията по Приватизация и след 

приватизационен контрол, г-н Петко Бойновски.  
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Във връзка с така предложените 

решения от комисията за Приватизация и следприватизационен контрол, 
искам да направя едно предложение по точка 3 от дневния ред на 
заседанието на комисията по Приватизация и по точка 4, предложенията да 
бъдат гласувани анблок, тъй като са на едни и същи нормативни 
основания. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, разбрах. В режим на гласуване за анблок, трета и четвърта 

точка анблок. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Г-н Атанасов, заповядайте.  
 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, тъй като разбрах, че не присъства точка 

за попълване на квотата, ако нямате нищо против да добавим за членовете, 
които ги няма, да попълним квотата, ако е възможно в това заседание. 

 
Иван ЛУКОВ 
Имаме такава точка в дневния ред. Това е в постоянните и временни 

комисии.   
 
Христо АТАНАСОВ 
Аз за това попитах, извинявам се, благодаря.  
 
Петко БОЙНОВСКИ 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1644-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема „Отчет за изпълнението на Годишния 
план за приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”, съгласно 
приложение. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Така, следващото предложение: 
 
1645-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 

2 от ЗПСПК, Общински съвет – Варна, приема „Годишен план за 
приватизация за 2014 г.”, съгласно приложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Така, сега трета точка: 



1646-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, във връзка с чл. 2, ал. 
1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение №1957-3/20/17.02.2010г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 
5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 
кв.м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., заедно с 0,019318% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.1, ет.13, по АОС №5927/16.11.2009г., представляващ ателие №1 
със застроена площ 88,50кв. м., ведно с изба с полезна площ 11,47кв.м., 
заедно с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, при начална тръжна цена 80 000лв. /осемдесет хиляди 
лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв./три хиляди лева/. 
9.Депозит в размер на 8 000лв./осем хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 9,30 часа в сградата на община Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 8 000лв./осем 
хиляди лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Ивайло Митковски, Медиха Мехмед-Хамза, 
Петър Липчев, Таня Парушева; резервни членове: Пламен Начков и Тодор 
Мутафов, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 



търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 

 

1647-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3084-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 
251/09.09.1997 г., представляващ ателие № 2, със застроена площ 58,91 кв. 
м., ведно с изба с полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681% идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г., представляващ ателие №2, със 
застроена площ 58,91кв. м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., заедно с 
0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, при начална тръжна цена 61 000лв. /шестдесет и една хиляди лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 500лв./две хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 6 100лв./шест хиляди и сто лева/, платими по 
сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 



платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 6 100лв./шест 
хиляди и сто лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 



14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Христо Атанасов, Илия Кафалийски, Снежана 
Донева, Галина Крайчева-Иванова; резервни членове: Пламен Начков и 
Йорданка Юнакова, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 



V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 

 

1648-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1873-5/19/09.12.2009 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Охрид” № 25, по АОС № 218/28.07.1997 г., представляващ 
магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на 
триетажна жилищна сграда със застроена площ 21,60 кв. м., заедно с 23% 
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с 
площ 244 кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид” №25, по 
АОС №218/28.07.1997г., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60кв. м., заедно с 23% идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв.м., при начална 
тръжна цена 29 000лв./двадесет и девет хиляди лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 



7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 1 500лв./хиляда и петстотин лева/. 
9.Депозит в размер на 2 900лв./две хиляди и деветстотин лева/, 

платими по сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14,00 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 900лв./две 
хиляди и деветстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  



IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Януарий Вичев, Станислав 
Темелков, Тодор Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и Ивайло 
Митковски, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 



търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1649-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 

чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1874-5/19/09.12.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дрин” № 65, бл. 4, по АОС № 7296/21.01.2013 г., 
представляващ магазин, с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена 
площ 24,74 кв. м., заедно с 3,56 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4, 
по АОС №7296/21.01.2013г., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74кв. м., заедно с 3,56% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 35 000лв./тридесет и пет хиляди лева/.  



ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 1 500лв./хиляда и петстотин лева/. 
9.Депозит в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин лева/, 

платими по сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16,00 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 



14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 500лв./три 
хиляди и петстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Медиха Мехмед-Хамза, 
Таня Парушева, Христо Атанасов; резервни членове: Пламен Начков и 
Петър Липчев, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 

 

1650-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3081-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 



6113/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м., заедно с 1,2826 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г., 
представляващ ателие №1, с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60кв. м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 90 
000лв./деветдесет хиляди лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв./три хиляди лева/. 
9.Депозит в размер на 9 000лв./девет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 



етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 10,00 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 9 000лв./девет 
хиляди лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 



15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски, Галина Крайчева-Иванова, 
Станислав Иванов, Януарий Вичев; резервни членове: Пламен Начков и 
Снежана Донева, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 



1651-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение №3082-4/32/09, 10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 
6131/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 
10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м., заедно с 1,8782 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 6131/20.07.2010 г., 
представляващ ателие №1, с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв. м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 128 000лв./сто 
двадесет и осем хиляди лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 12 800лв./дванадесет хиляди и осемстотин 
лева/, платими по сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14,00 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 12 
800лв./дванадесет хиляди и осемстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Темелков, Ивайло Митковски, 
Петър Липчев, Тодор Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и 
Медиха Мехмед-Хамза, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 200лв./двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 



следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 

 

 

1652-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3083-4/32/09,10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 
6150/20.07.2010 г. и представляващ ателие №1, с идентификатор 
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1, с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 131 000 лв./сто 
тридесет и една хиляди лева/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



8.Стъпка за наддаване в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 13 100лв./тринадесет хиляди и сто лева/, 
платими по сметка IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка 
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16,00 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 13 
100лв./тринадесет хиляди и сто лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв./седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  
IBAN:BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/; 



14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридическите лица/; 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица /оригинал/; 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов, Галина 
Крайчева-Иванова, Илия Кафалийски; резервни членове: Пламен Начков и 
Христо Атанасов, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв./двеста лева/. 



ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
Това е по трета точка. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давай и четвърта сега. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Други са основанията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давай и четвърта, нали гласувахме за анблок. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
 
 

1653-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, 
представляващ две стаи в сутерена и земя, предмет на АОС 
№1790/15.05.2000 г. 



2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 
 
 
 
 
 

 

1654-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Съборни” № 44, представляващ сграда 
и земя, предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 

 
 
 

 
1655-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 64, представляващ 
сграда и земя, предмет на АОС № 7512/07.08.2013 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 
 

1656-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна 
и земя, предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 



дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 

1657-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев” № 56, сграда и 
земя, предмет на АОС № 7034/25.07.2012 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
1658-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, дясно крило от 
масивна сграда, предмет на АОС № 4169/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 
 
 

1659-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин със склад, 
предмет на АОС № 4170/01.02.2007 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 



1660-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин, предмет 
на АОС № 4171/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
1661-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 252/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 
 
 
1662-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 250/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 

1663-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 



1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 1, предмет на АОС № 255/09.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
1664-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 253/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Да благодарим на г-н Бойновски за бързото четене. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
А, има и още. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Беше прекалено ясно. В 

режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Следващото предложение за решение: 
 
1665-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. 

от Правилник за дейността на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при община Варна, Общински съвет – 
Варна, приема „Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по 
документи и събеседване за избор на независими оценители и 
правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и 
анализи на правното състояние”. 



1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор до 20 
/двадесет/ независими оценители и правоспособни юристи за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние на 
предложените за приватизация обекти. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.  
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
3.1. физически лица и юридическите лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон, които са вписани в регистъра на независимите 
оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим 
оценител; 

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

3.3. да имат документ за юридическа правоспособност. 
4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. документ за самоличност – копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
4.3. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  

Камарата на независимите оценители в България  – копие, заверено от 
участника; 

4.4. документ за юридическа правоспособност /за юристи/ - копие 
заверено от участника; 

4.5. ЕИК за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията или документ за самоличност за физически 
лица (копие, заверено от участника); 

4.6. за юридически лица – декларации от името на заявителя, че: 
а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4.7. за физически лица – декларации от името на заявителя, че: 
а) не е осъждан; 
4.8. автореференция, съдържаща:  
- списък на оценките, извършени от независимия оценител или 

анализи на правното състояние, извършени от правоспособния юрист; 
- препоръки. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 10-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска собственост”, стая 
№1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна. 

6. Конкурсът да се проведе от 10,00 часа в сградата на община Варна, 
в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за 
участие, от комисия в състав: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Бойновски 
СЕКРЕТАР: Стефка Петрова 
ЧЛЕНОВЕ:  Димитър Кискинов, Илия Кафалийски, Медиха Мехмед 

- Хамза 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Пламен Начков, Тодор Мутафов 
7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 

доклад за утвърждаване на решение от Общински съвет – Варна до 20 
/двадесет/ независими оценители и правоспособни юристи. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

 
Иван ЛУКОВ 
Документите къде да се подават? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
В стая № 1207 на дванадесетия етаж в сградата на община Варна. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Шесто предложение: 
 
1666-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от 

ЗПСК, Общински съвет – Варна, реши: 
1. Отменя свое решение 356-11/7/16, 17.05.2012 г. 
2. Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 

приватизационни договори задължения за купувачите в състав:  
- председател – Петко Бойновски,  
- членове: Стефка Петрова, Димитър Кискинов, Петър Липчев, 

Христо Атанасов,  
- резервни членове: Станислав Темелков, Януарий Вичев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния 

ред – точка десета. 
 

  



X. 
 

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

участие в общото събрание на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, 
насрочено на 25.07.2014 г. 

   Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Във връзка с покана за общо събрание на акционерите на „Спортен 

комплекс Варна“ АД, съветът на директорите на „Спортен комплекс 
Варна“ АД със седалище гр. Варна на основание чл. 222 и ал. 2, чл. 223, ал. 
1 от ТЗ и чл. 55 от Устава на дружеството свиква общо събрание на 
акционерите на 25.07.2014 г. от 10:00 часа в град Варна, ул. „Цар Симеон 
I“ № 31, ет. 3 при следния дневен ред. В тази връзка да вземем решение за 
упълномощаване на представителя на община Варна за участие в общото 
събрание на „Спортен комплекс Варна“ АД насрочено за 25.07.2014 г. 
Предлагам следния проект за решение, Общински съвет – Варна прие 
следното решение: 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1667-10. 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. № ОС14000775ВН/18.06.2014 г. от Изпълнителния директор, 
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на акционера 
община Варна – общинския съветник Валентина Вичева Софрониева, да 
участва в Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
ВАРНА“ АД, което ще се проведе на 25.07.2014 г. от 10:00 часа и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на СД за дейността на 
дружеството през изтеклата 2013 г. Проект за решение: „ОС приема 
отчета на СД“ - „Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.” 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „ОС 
приема годишния финансов отчет 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: Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение: 
„ОС приема решение за разпределяне на печалба 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: Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2013 г. Проект за решение: „ОС 
освобождава от отговорност членовете на СД 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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за 
търсене на варианти за финансиране на дружеството. Проект за решение: 
„ОС упълномощава Съвета на директорите да предложи варианти за 
финансиране на дружеството.” – „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 дипломиран експерт – 
счетоводител на дружеството за 2014 г. – „Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна.“ 

1667-10-1. 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 ВАРНА“ АД, представителят 
на акционера община Варна общинския съветник Валентина Вичева 
Софрониева, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Точка единадесета.  
 
 
 
 
 
 
 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на община Варна за 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

1668-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на община Варна с изх. № 
РД14010334ВН/30.04.2014 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 7/16,17.05.2012 г., № 
8/25.06.2012 г., № 9/04,05.07.2012 г.,  № 10/26,27.07.2012 г., № 
11/19.09.2012 г., № 12/24.10.2012 г., № 13/26.11.2012 г., № 14/09.12.2012 г., 
№ 15/20.02.2013 г., № 16/27.03.2013 г., № 17/29.04.2013 г., № 18/22.05.2013 
г., № 19/04.06.2013 г., № 21/17,18.07.2013 г., № 22/06.08.2013 г., № 
23/18.09.2013 г., № 24/21.10.2013 г., съгласно приложение към настоящото 
решение.  

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Следваща точка. 
 
 
 
 
 
 

  



XII. 
 

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

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

 
    Докл.: Иван Луков– Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, отчет е разпратен по таблетите. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1669-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.”, 
съгласно приложение към настоящото решение.  

 
 Мнения и съображения по така разпратения отчет, колеги? Няма. В 

режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Точка тринадесета. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 

председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в 
общото събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2014 г. до 
30.06.2014 г. 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Отчетът ви е разпратен - две командировки до София и една до 

Смолян, общо 249 лв. Предлагам да вземем следното решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1670-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 
4 от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писма изх. № 
РД14016910ВН/11.07.2014 г. от кмета на община Варна с приложен отчет, 
Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г. в размер на 249,00 лв. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Точка четиринадесета от дневния ред. 
 
 
 
 
 

  



XIV. 
 

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

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

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпил е проект за решение от г-н Василев: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1671-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Драгомир Демиров 
Дончев. 

1671-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 
4 от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” Дарина Павлова 
Павлова. 

 
Автобиографията е тука. 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Така, точка петнадесета от дневния ред. 
 
 
 
 
 
 
 

  



XV. 
 

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

към Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент са постъпили следните предложения за промените в 

съставите на постоянни и временни комисии към Общински съвет – Варна. 
 
Общински съвет – Варна прие следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1672-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда“, общинският съветник 
Владимир Велчев Тонев. 

 
Мнения и съображения. .. Има ама са за различни комисии. 

Основанията са еднакви, но комисиите са различни. .. Колеги, ако няма 
съображения, в режим на гласуване за г-н Тонев. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Владо Тонев не участва в гласуването. .. Става въпрос, че няма 

конфликт на интереси тука.  
 
1673-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 



следприватизационен контрол общинският съветник Жельо Петров 
Алексиев.  

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
1674-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинският съветник Славчо Славов 
Славов.  

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
1675-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинският съветник Марица Димитрова 
Гърдева.  

 
Мнения и съображения. Няма. В режим на гласуване. … Ами има 

още едно предложение за комисията по Приватизация, но то идва малко в 
повечко съгласно правилника. Чл. 12 - комисията се състои от двадесет и 
един члена с право на глас: председател, заместник - председател, секретар 
и осемнайсет членове. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Един в повече. Едно заявление има в повече. … Ами до другата 

сесия, ако някой си направи отвод можем да гласуваме и това. … Няма, 



още един остана - Анула Георгиева Рашкова. … Анула Рашкова си оттегли 
заявлението. Комисията се попълни. … Двадесет и един, да.  

Поради изчерпване на дневния ред обявявам Тридесет и четвъртото 
заседание за закрито. 
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